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Abstrakt 
 

Bakalářská práce pojednává o zhodnocení hospodaření městské části Brno-Žabovřesky. 

Její součástí je analýza rozpočtových příjmů a výdajů a možné návrhy a postupy          

na zlepšení hospodaření této městské části. 

 

Abstract 

 
This bachelor’s thesis deals with the evaluation of the financing of the city district   

Brno-Zabovresky. The thesis also contains an analysis of the budgetary revenue and 

expenditure, possible proposals and procedures for improvement of the city district 

financing. 
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Úvod 

 
Žijeme v moderní občanské společnosti, kde má stát nezastupitelnou roli. Základní 

územní samosprávné celky státu tvoří obce. V České republice je přes 6 200 obcí, které 

fungují autonomně. Obce hospodaří na základě vlastního rozpočtu, jehož hlavním 

příjmem jsou daně. Fungování a utváření obce má na každého občana bezprostřední 

vliv, a proto by mělo být hospodaření obce jejími občany sledováno. Jedná se o téma 

týkající se široké skupiny lidí. 

 

Předmětem bakalářské práce jsou obce a jejich hospodaření. V teoretické části budou 

vymezeny obce, města a městské části a popsány jejich funkce, rozdělení, působnost a 

rozpočty obcí. V praktické části budou podrobně analyzovány příjmy a výdaje městské 

části Brno-Žabovřesky, bude posouzeno a zhodnoceno její hospodaření, vyrovnanost a 

plnění rozpočtu a vazba na statutární město Brno. Součástí budou také návrhy a postupy 

vedoucí k efektivnějšímu hospodaření, tj. vylepšení příjmů, řešení případného deficitu 

či eliminace zadluženosti. 

 

Cílem práce je na základě teoretických znalostí a analýzy rozpočtových příjmů a výdajů 

obce posoudit její finanční hospodaření a formulovat návrhy možných cest k jejímu 

zlepšení. 
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1 Teoretická východiska práce 
 

1.1  Stát a jeho členění 
 
Stát je institucí (či organizací) disponující mocí vládnout, soudit a vytvářet zákony 

společnosti (státu). Stát je vymezen státní mocí, státním lidem (státním občanstvím) a 

státním územím.  

 

Každý stát plní dané funkce. Dají se rozdělit na funkce vnitřní a vnější. Vnitřní funkce 

státu zajišťuje organizaci života ve státě, tj. funkce kulturní, hospodářská, sociální, 

kulturní, ochranná. Vnější funkce je zaměřena na okolní státy a společenství, tj. obrana 

státu, zahraniční politika, zahraniční obchod. 

 

Aby byla funkce státu kvalitně a efektivně zajištěna, je potřeba vytvořit hierarchii 

územních celků. Na samém vrcholu pomyslné pyramidy je tedy stát, jako celek. Dále se 

stát člení na kraje, okresy1 a obce. Obce jsou tedy základními územními samosprávnými 

celky. [2]   

 

Stát se dělí na:  

- Kraje (14, včetně Hlavního města Prahy), 

- Okresy  (77), 

- Obce ( 6254).  

 

Obce, které jsou statutárními městy, se mohou dále členit na městské obvody nebo 

městské části. [7]   

 

Pro účely zejména čerpání dotací z Evropské unie, do které Česká republika vstoupila  

1. května 2004, jsou vymezeny tzv. regiony soudržnosti, kterých je na území České 

republiky 8. V některých případech se obce opět pro účely čerpání dotací z EU nebo 

společného hospodaření spojují  v tzv. mikroregiony a sdružení. [10]   

                                                 
1 Ke dni 1. ledna 2003 byly okresní úřady zrušeny. Okresy jako jednotka státní správy nadále existují,  
  okresy  také zůstávají jednotkou statistickou.  
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1.2 Obec 
 

Ústava definuje obec jako územní společenství občanů, které má právo na samosprávu. 

 

Obec se vyznačuje třemi základními znaky2: [7]   

  - územím, 

  - občany ( kteří na tomto území žijí ), 

  - samotnou působností ( samosprávou ). 

 

Právo na samostatnou působnost  (samosprávu) zaručuje obci Ústava. Obecně to 

znamená, že státní orgány (stát) nemohou zasahovat do činnosti obcí. Pouze v případech 

stanovená zákonem (čl. 101 odst. 4 Ústavy ČR). Jednou ze součástí práva, rovněž 

ústavně zaručené, je právo obce mít vlastní majetek a hospodařit podle vlastního 

finančního plánu – rozpočtu. [7]   

 

Postavení obcí v České republice je také vymezeno zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 

v platném znění. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vystupuje 

v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, chrání též 

veřejný zájem. [2, 7]   

 

Obec, která má alespoň 3000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda 

Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. [7]   

 

Zákon též vymezuje statutární města. Statutární město je město, jehož správa je 

organizována podle základní městské vyhlášky. V České republice je 23 statutárních 

měst3, jejichž uzemí se může podle zákona členit na městské obvody nebo městské 

části s vlastními orgány samosprávy. [6, 7]   

 

 

                                                 
2 Tyto znaky jsou vymezeny jak Ústavou ČR, tak  zákonem č. 128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění. 
3 Praha je de facto také statutárním městem, má ovšem statut Hlavní město Praha. Není tedy do počtu 23  
   započítána. 
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1.2.1 Orgány obce  [2]   

 
Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce.  

Mezi další orgány patří rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. 

Město je samostatně spravováno zastupitelstvem města. 

Dalšími orgány jsou rada města, starosta, městský úřad a zvláštní orgány města. 

Statutární město je samostatně spravováno zastupitelstvem.  

Dalšími orgány jsou rada města, primátor, magistrát a zvláštní orgány města. 

Městská část (popř. městský obvod) územně členěného statutárního města je spravována 

zastupitelstvem městské části. Mezi další orgány městské části patří rada městské části, 

starosta, úřad městské části a zvláštní orgány městské části. 

 

Orgánem obce, města, statutárního města nebo městské části, může být komise, pokud jí 

byl svěřen výkon přenesené působnosti. 

 

Zastupitelstvo obce se skládá z občany volených zastupitelů. Jejich počet je odvozen 

od počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Absolutní minimální počet zastupitelů 

je 5 a absolutní maximální počet 55. Jednotlivé minima a maxima zastupitelů dle počtů 

obyvatel vymezuje zákon o obcích. Například obec do 500 obyvatel má 5 až 15 členů, 

naopak město nad 150 000 obyvatel 35 až 55 členů zastupitelstva. Zastupitelstvu obce 

je vyhrazeno rozhodovat o nejdůležitějších záležitostech patřících do samostatné 

působnosti obce. Výčet pravomocí zastupitelstva obce je uveden v § 84 a 85 zákona     

č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění. 

 

Z významných pravomocí lze uvést 

 - schvalování rozpočtu a závěrečného účtu, 

 - schvalovat územní plán obce a regulační plán, 

 - schvalovat program rozvoje obce, 

 - volba starosty, místostarosty - místostarostů a dalších  členů rady obce a stanovování  

    počtů členů rady obce, 

- vydávání obecně závazných vyhlášek,  

- zřizovat a zrušovat obecní policii, 
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- zřizování a rušení výborů4, volba a odvolávání jejich předsedů a členů.                                                  

                                                            

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti obce a ze své 

činnosti odpovídá zastupitelstvu. Je tvořena starostou, místostarostou - místostarosty a 

dalšími členy, kteří jsou voleni z řad zastupitelů. V případě, že má obec méně než 15 

zastupitelů, rada obce se nevolí. Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva 

a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Rada obce zabezpečuje hospodaření obce 

podle schváleného rozpočtu a provádí rozpočtová opatření, stanovuje počet 

zaměstnanců obce v obecním úřadu a organizačních složkách obce, vydává nařízení 

obce atd. 

 

Starosta zastupuje obec navenek a plní úkoly stanovené zákonem o obcích. Je volen 

zastupitelstvem, kterému se za výkon své funkce zodpovídá. Starosta i zastupitelé jsou 

voleni na funkční období čtyř let. 

 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta - místostarostové, tajemník úřadu (je-li funkce 

zřízena) a zaměstnanci obce. V čele obecního úřadu je starosta. Obecní úřad v oblasti 

samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce a 

také pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Vykonává též přenesenou 

působnost5 s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu. 

 

1.2.2 Přenesená působnost  

 

Každá obec vykonává v rámci své samostatné působnosti svým jménem danou agendu. 

Přenesená působnost se týká okruhu záležitostí, které vykonávají orgány obce nikoli 

jménem svým, ale jménem státu. Za kvalitu výkonu této působnosti též vůči veřejnosti 

odpovídá stát, který je na orgány obce delegoval. V této souvislosti lze zmínit tři druhy 

obcí - obec I.    stupně, 

        - obec II.  stupně,  

        - obec III. stupně. 

                                                 
4 Zastupitelstvo obce zřizuje povinně dva výbory – finanční a kontrolní, popř. výbor pro národnostní  
  menšiny. 
5 Podle § 61 odst. 1 zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění. 
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Obcí I. stupně je každá obec, protože vykonává samostatnou působnost. Obcí II. stupně 

je obec s pověřeným obecním úřadem, což znamená, že vykonává i přenesenou 

působnost delegovanou na obec státem (výkon státní správy). Obcí III. stupně je obec 

s rozšířenou působností, která vykonává státní správu i mimo svůj správní obvod. [7]   

 

1.2.3 Statutární město a městské části (obvody)  

 

Aby docházelo k efektivnějšímu výkonu samosprávy a státní správy, mohou se 

statutární města dělit na menší samosprávné územní celky, nazývané městské části 

(obvody). Seznam statutárních měst České republiky vymezuje § 4 zákona č. 128/2000 

o obcích, v platném znění. Město Brno je jedním z nich. [6, 7]   

 

Ačkoli městské části (obvody) fungují samosprávně, jsou se statutárním městem pevně 

spojeny, zvláště pak rozpočtově. Významnou část rozpočtů městských částí (obvodů) 

tvoří právě dotace z  rozpočtu městského, z čehož vyplývá vysoká míra závislosti. 

 

1.2.4 Statut města Brna 

 

Statut města Brna se vydává, mění a doplňuje obecně závaznými vyhláškami 

statutárního města Brna. [6]   

 

Jedná se o obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se 

vydává Statut města Brna, ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna 

č. 21/2001, 25/2001, 2/2002, 5/2002, 7/2002, 24/2002,  3/2003, 10/2003, 1/2004, 

4/2004, 14/2004, 9/2005, 15/2006, 18/2006, 1/2007 a 7/2007. [6]   

 

Statut města Brna je rozdělen do tří tématických částí. Jedná se o všeobecnou část, 

která definuje území města a městských částí, občany města, orgány města a městských 

částí, vymezuje oprávnění zastupovat a jednat jménem města a vzájemnou spolupráci   

v rámci města. Dále pak zvláštní část, kterou je vymezena kompetence města a 

městských částí v jednotlivých oblastech činnosti – státní správa a samospráva. Poslední 

část tvoří přílohy. [6]   
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Součástí Statutu je také preambule, která definuje Brno jako statutární město, dále pak 

vymezuje Statut města Brna, jako dokument upravující vnitřní poměry ve věci správy 

města, který je schválen Zastupitelstvem města Brna. Na závěr pak rozděluje Statut     

do tří částí (výše zmíněných). [6]   

 

Fakta plynoucí ze statutu města Brna  

 

Území statutárního města Brna je členěno na 29 městských částí, které jsou 

organizačními jednotkami města. Nejvyšším orgánem městské části v oblasti 

samostatné působnosti je zastupitelstvo městské části. Jednou z 29 městských částí je 

také městská část Brno-Žabovřesky. [6]   

 

Občany města jsou všechny fyzické osoby, které jsou státními občany ČR a jsou 

ve městě hlášeny k trvalému pobytu. Občané města, kteří dosáhli věku 18 let, jsou 

oprávněni ve vztahu k městu zejména vyjadřovat se na zasedání Zastupitelstva města 

Brna a zastupitelstva městské části svá stanoviska k projednávaným věcem v souladu 

s jednacím řádem příslušného zastupitelstva, dále pak vyjadřovat se k návrhu rozpočtu 

města, požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou 

nebo zastupitelstvem města či městské části, podávat orgánům města či městské části 

návrhy, připomínky a podněty. [6]   

 

Zastupitelstvo města Brna je orgánem města v oblasti samostatné působnosti. Jeho 

působnost je stanovena zákonem o obcích. Počet členů zastupitelstva města je 55. Rada 

města Brna je výkonným orgánem města v samostatné působnosti. Její působnost je 

stanovena zákonem o obcích. Radu města Brna tvoří primátor, jeho náměstci a další 

radní. Jejich počet je 11. [6]   

 

Magistrát města Brna tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník a zaměstnanci města 

zařazení do Magistrátu města Brna.V čele Magistrátu města Brna je primátor. [6]   

 

Zastupitelstvo městské části je orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti. 

Jednání zastupitelstva městské části upravuje jednací řád zastupitelstva městské části. 
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Zastupitelstvu městské části jsou tímto Statutem vyhrazena konkrétní práva, například 

schvalovat program rozvoje městské části, rozpočtový výhled městské části, rozpočet 

městské části a závěrečný účet městské části atd. [6]   

 

Dále Statut vymezuje samostatnou a přenesenou působnost města a městských částí 

v jednotlivých oblastech. Za zmínku stojí článek 23 a 24, který vymezuje finance a 

rozpočet. [6]   

 

V samostatné působnosti město Brno [6]   

 

- sestavuje a schvaluje rozpočtový výhled na období nejméně 5 let (rozpočtový výhled 

každoročně aktualizuje), 

- sestavuje a schvaluje rozpočet města Brna na příslušný kalendářní rok, 

- zpracovává a schvaluje závěrečný účet města včetně vyúčtování finančních vztahů  

ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, rozpočtům obcí, státním fondům a jiným 

rozpočtům a k hospodaření dalších osob, 

- zajišťuje přezkoumání hospodaření města Brna podle zvláštních předpisů, 

- stanovuje obecně závaznou vyhláškou města Brna sazby místních poplatků, 

- zřizuje fondy, stanoví zásady hospodaření s fondy a zabezpečuje hospodaření s nimi 

dle stanovených zásad, 

- vede účetní evidenci a předává účetní výkazy pro účely celostátního zpracování, atd. 

V přenesené působnosti město Brno [6]   

- spravuje místní poplatky, 

- spravuje poplatek za  provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

- provádí cenovou agendu v taxislužbě. 

V samostatné působnosti městské části [6]   

- sestavují a schvalují rozpočtový výhled na období nejméně 5 let; rozpočtový výhled 

každoročně aktualizují, 

- sestavují a schvalují rozpočet městské části v souladu s rozpočtem města, 
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- zpracovávají a schvalují závěrečný účet městské části včetně vyúčtování finančních 

vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, rozpočtu města, rozpočtům obcí, státním 

fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob, 

- vedou účetní evidenci a předávají účetní výkazy pro účely zpracování účetnictví 

města; předkládají Magistrátu města Brna doklady a vysvětlení potřebná                     

pro přezkoumání hospodaření podle zvláštních předpisů, 

- zřizují fondy a zabezpečují hospodaření s nimi v rámci stanovených pravidel, 

- metodicky řídí účetnictví právnických osob zřízených městem (příslušnou městskou 

částí) a provádějí kontroly jejich finančního hospodaření, 

- vymáhají pohledávky města vzniklé v souvislosti s činností městských částí. 

V přenesené působnosti městské části [6]   

- rozhodují o povolení, stanovení bližších podmínek povolení, zrušení povolení, 

dočasném zastavení a u vydaných povolení o jejich doplnění nebo změně tombol s herní 

jistinou do 50 000,- Kč, loterií s herní jistinou do 200 000,- Kč, provozu výherních 

hracích přístrojů ( v těchto případech vykonávají státní dozor nad dodržováním 

zvláštních předpisů a ukládají pokuty za jejich nedodržení), 

- spravují místní poplatky a vymáhají nedoplatky na uložených pokutách, 

- projednávají v 1. stupni správního řízení přestupky na úseku financí a měny podle 

zákona o přestupcích a související jiné správní delikty, 

- provádějí cenovou kontrolu vyjma cenové kontroly v taxislužbě. 

Dále pak stojí za zmínku článek 75, který upravuje hospodaření města a městských částí 

s majetkem. Majetek města tvoří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které město 

nabylo na základě zvláštních předpisů a vlastní činností, popř. jiným způsobem (dary, 

koupě, investice apod.). [6]   

Městským částem je svěřen majetek, se kterým hospodařily ke dni 12. listopadu 2000, 

přičemž se má za to, že hospodařily s majetkem, který jim byl svěřen podle dosavadních 

právních předpisů, dále pak svěřený rozhodnutím Zastupitelstva města Brna                 

po 12. listopadu 2000, který nabudou majetkoprávními úkony nebo jej pořídí investiční 

činností v souladu s tímto Statutem. [6]         
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Z hlediska hospodaření města a městských částí je důležitý článek 76, který vymezuje 

finanční hospodaření. Při sestavování rozpočtu a hospodaření s finančními prostředky se 

město a městské části řídí zákonem o obcích, zákonem o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, dalšími obecně závaznými předpisy a tímto Statutem. [6]   

Rozpočet statutárního města Brna je rozdělen, v souladu s ustanovením                      

§ 131 písm. b) zákona o obcích, na rozpočet města a rozpočty jednotlivých městských 

částí v Brně. Rozpočet města schvaluje Zastupitelstvo města Brna, rozpočet městské 

části schvaluje zastupitelstvo příslušné městské části. Rozpočet města zahrnuje finanční 

vztah k městským částem. Rozpočet statutárního města Brna projedná Zastupitelstvo 

města Brna po schválení rozpočtu města a rozpočtů všech městských částí. [6, 7]   

Město a městské části sestavují svůj rozpočet samostatně na příslušný rozpočtový rok, 

který je shodný s kalendářním rokem, a hospodaří v souladu s ním. Při zpracování 

ročního rozpočtu vychází město a městské části z rozpočtového výhledu. [5, 6]   

V tomto článku jsou dále vyjmenovány účelové dotace ze státního rozpočtu pro městské 

části. Dále jsou zmíněny výdaje městských částí a také závěrečné účet a audit města 

Brna. [6]   

 

1.3  Rozpočet obce 
 
Rozpočet obce je vlastní finanční plán na období jednoho kalendářního roku. 

Výsledkem rozpočtového procesu, tedy vytvořením, předložením, projednáním a 

schválením rozpočtu je vytvořen tzv. schválený rozpočet, ve kterém jsou stanoveny 

předpokládané příjmy a předpokládané výdaje. [5]   

 

1.3.1 Příjmy obce 

 

Příjmy rozpočtu obce jsou bud‘ vlastní nebo přijaté, obojí pak kapitálové nebo běžné. 

[5]   
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PŘÍJMY ⇒ BĚŽNÉ ⇒ DAŇOVÉ  - svěřené daně 

                                                          - sdílené daně6 

                                                          - místní poplatky   

 

                                   ⇒ NEDAŇOVÉ 

                                   ⇒ TRANSFERY - dotace 

               ⇒ KAPITÁLOVÉ  

               ⇒ OSTATNÍ 

 

1.3.2 Výdaje obce 

 

Výdaje obce se dají rozdělit na běžné (neinvestiční) a kapitálové (investiční). [5]   

 

VÝDAJE  ⇒ BĚŽNÉ   

                 ⇒ KAPITÁLOVÉ  

                 ⇒ OSTATNÍ 

 

1.3.3 Rozpočtové určení daní 

 

Daně jsou jedním z  nejvýznamnějších příjmů veřejných rozpočtů, tedy i obecních. 

Jedná se o daně svěřené (např. daň z nemovitostí), dále pak místní poplatky (např. 

poplatek ze psů), které si obce spravují a vybírají samy a v neposlední řadě sdílené 

daně. Rozpočtové určení daní je vymezeno zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 

určení daní, v platném znění. [2]   

 

Zákon zde určuje podíly na sdílených daních. Sdílené daně jsou sdíleny více rozpočty 

dohromady. Vedle rozpočtů obecních, jsou to rozpočty krajské a hlavně státní rozpočet. 

Podle zákona o rozpočtovém zákonu mají obce podíl 20,59 %  z celostátního hrubého 

výnosu daně z přidané hodnoty, 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh         

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

zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona od daních z příjmů. Dále pak 20,59 % 
                                                 
6 Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, v platném znění. 
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z celostátního hrubého výnosu daně (zálohy na daň) z příjmu fyzických osob vybírané 

srážkou vybírané podle zvláštní sazby, 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně 

z příjmů právnických osob7. Obce mají podíl 20,59 % z 60 % celostátního hrubého 

výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 

z podnikání. Od roku 2008 vstoupily v platnost nové podíly sdílených daní, které vzešly 

z novely tohoto zákona, která byla schválena Parlamentem ČR na konci roku 2007.     

[4, 8]   

 

Dle § 2 zákona o rozpočtovém určení daní se rozumí celostátním hrubým výnosem 

daně peněžní prostředky vybrané v průběhu rozpočtového roku správcem daně, snížené 

o vrácené prostředky. Do celostátního hrubého výnosu daně se nezahrnují částky 

vybrané na pokutách a částky použité na úhradu nákladů daňového řízení. [8]   

 

Významnou součástí příjmů obecních rozpočtů jsou dotace. Každá vládní úroveň 

v rámci soustavy veřejných rozpočtů, včetně územní samosprávy, má vyčleněné vlastní 

příjmy, které jsou doplněny dotacemi z vyššího rozpočtu, především státního. [3]   

 

Dotace se poskytuje jako [2]  - běžná dotace,  

                                                - kapitálová dotace.  

 

Běžná dotace slouží především k financování provozních – neinvestičních potřeb          

ve formě účelových dotací či neúčelových dotací. Kapitálová dotace pak na financování 

konkrétní investice, jsou tedy striktně účelové. [2]   

 

Další možností obcí, odkud získat dotaci, jsou fondy Evropské unie. Aby se tato činnost 

ulehčila, existují tzv. regiony soudržnosti. [10]   

                                                 
7 S výjimkou případů, kdy je tato daň placená přímo obcí (krajem). 
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2 Aplikační část 

 

2.1 Městská část Brno-Žabovřesky 
 
Původně zeměpanská obec byla poprvé připomínána roku 1314. Od poloviny 14. století 

byly Žabovřesky v držení různých majitelů, většinou brněnských měšťanů. Koncem     

l5. stol. získal obec kartuziánský klášter v Králově Poli, po jehož zrušení v roce 1782 

přešly Žabovřesky do správy náboženského fondu a následně do majetku Josefa 

Schindlera. Po roce 1848 fungovaly Žabovřesky jako samostatná obec a v roce 1919 se 

staly součástí města Brna. V 90. letech 20. století bylo Brno rozděleno na 29 městských 

částí. Jednou z nich jsou právě Žabovřesky. Mezi zajímavá místa patří Jurkovičova vila, 

Kaunicovy koleje, kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, Dětský domov Dagmar, 

kaple sv. Václava, Kulturní dům Rubín, budova Úřadu městské části Brno-Žabovřesky, 

Wilsonův les, budova Strojní fakulty VUT a Technologický park, Palackého vrch, 

kolonie Nový dům a jiné. [11]   

 

Žabovřesky sousedí s městskou částí Brno-Jundrov, Brno-Komín, Brno-Královo Pole a 

Brno-Střed. Rozloha městské části je 435 ha. Počet obyvatel je 22 tisíc. Je zde 

evidováno 118 ulic. [11]   

                                
          Organizace Úřadu městské části Brno – Žabovřesky 

 
Struktura ÚMČ Brno-Žabovřesky 

Úřad plní podle pokynů starosty úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva obce a 

usnesení rady obce. Jeho řídícím článkem je tajemnice. Dále je úřad rozdělen na devět 

úseků – odborů. 

 

Odbory městské části   -  Všeobecný odbor, 

                                      -  Odbor sociální péče, školství a kultury,  

                                      -  Úsek tajemnice, 

                                      -  Odbor zájmového a společenského vyžití, 

                                      -  Stavební odbor, 
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                                       -  Pečovatelská služba, 

                                       -  Finanční odbor, 

                                       -  Majetkový a bytový odbor, 

                                       -  Živnostenský odbor. 

 

Každý odbor má svého vedoucího a příslušný počet úředníků dle množství vykonávané 

agendy. Od roku 2003 je Živnostenský úřad přeložen na Magistrát města Brna. Součástí 

Všeobecného odboru je také odbor Životního prostředí. Organizační strukturu a 

provázanost jednotlivých složek vyobrazuje uvedené schéma. 

 

Samospráva (volené orgány) 

Zastupitelstvo městské části má 25 zastupitelů, 7 členů rady, starostu a 2 místostarosty. 

 

Výbory a komise - Finanční výbor, 

                            - Kontrolní výbor, 

                            - Komise redakční, 

                            - Komise bytová a majetková, 

                            - Komise stavební, 

                            - Komise kulturního a společenského vyžití, 

                            - Výbor pro Velký městský okruh, 

                            - Komise školství, tělovýchovy a mládeže, 

                            - Komise dopravy, 

                            - Komise životního prostředí, 

                            - Komise veřejného pořádku. 
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  Graf č. 1.  Organizační schéma Úřadu městské části Brno-Žabovřesky 

  (Pramen: Úřad městské části Brno-Žabovřesky) 

 
 
   
2.2 Rozpočet statutárního města Brna 
 
Podle Statutu města Brna (článek 76, odstavec 2) je rozpočet statutárního města Brna       

rozdělen, v souladu s ustanovením § 131, písmena b), zákona 128/2000 Sb. o obcích, 

v platném znění, na rozpočet města a rozpočty jednotlivých městských částí. Díky 

tomuto rozdělení je proto vhodné znát souhrnný rozpočet statutárního města Brna. [6]   

 

2.2.1 Výsledky rozpočtového hospodaření v letech 2004 – 2007 

 

Hospodaření statutárního města Brna v roce 2004 skončilo (stejně tak jako 

v následujících letech) příznivějším výsledkem, než bylo rozpočtováno. Příjmy  dosáhly 

výše 11 749,6 mil. Kč a výdaje 13 594,5 mil. Kč. Záporné saldo příjmů a výdajů 

představuje 1 844,9 mil. Kč a je o 1 409,9 mil. Kč nižší oproti upravenému rozpočtu. 

Snížení záporného salda je způsobeno vyššími příjmy o 497,9 mil. Kč a nedočerpáním 

celkových výdajů v objemu 912,0 mil. Kč. Vyšší čerpání výdajů oproti dosaženým 

příjmům bylo umožněno především zapojením cizích zdrojů (úvěry) a disponibilních 

prostředků města i městských částí z minulých let. 
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Tabulka č. 1.  Hospodaření města Brna v roce 2004 v (mil. Kč)                                                                 

 

Ukazatel 

 

SR 

 

UR 

 

Sk 

 

Sk-UR 

    % 

Sk/UR

Příjmy celkem 8 793,9 11 251,7 11 749,6 +497,9 104,4 

Výdaje celkem 10 964,7 14 506,5 13 594,5 -912,0 93,7 

Saldo příjmů a výdajů -2 170,8 -3 254,8 -1 844,9 1 409,9 56,7 

Financování 2 170,8 3 254,8 1 844,9 -1 409,9 56,7 

 

Pozn.: Sk = Skutečnost, SR = Schválený rozpočet, UR = Upravený rozpočet 

Pramen: Magistrát města Brna 

 

Příjmy v roce 2005 dosáhly výše 11 320,6 mil. Kč a výdaje 10 882,6 mil. Kč. Kladné 

saldo příjmů a výdajů představuje 438,0 mil. Kč, což je o 2 595,5 mil. Kč lepší výsledek 

oproti upravenému rozpočtu, a to v důsledku vyššího plnění příjmů o 1 099,8 mil. Kč 

a nižšího čerpání celkových výdajů o 1 495,8 mil. Kč. Nižší čerpání výdajů oproti 

dosaženým příjmům má za následek zvýšení krátkodobých prostředků na bankovních 

účtech města i městských částí v objemu 1 490,6 mil. Kč. Z této částky je již                

ve schváleném rozpočtu roku 2006 zapojeno 272,0 mil. Kč (vyšší daňové výnosy 2005). 

 

Tabulka č. 2.  Hospodaření města Brna v roce 2005 (v mil. Kč) 

 

Ukazatel 

 

SR 

 

UR 

 

Sk 

 

Sk-UR 

% 

Sk/UR

Příjmy celkem 9 543,7 10 220,8 11 320,6 1 099,8 110,8 

Výdaje celkem 10 581,9 12 378,4 10 882,6 -1 495,8 87,9 

Saldo příjmů a výdajů -1 038,2 -2 157,6 438,0 2 595,5 - 

Financování 1 038,2 2 157,6 - 438,0 -2 595,5 - 

 

Pozn.: Sk = Skutečnost, SR = Schválený rozpočet, UR = Upravený rozpočet 

Pramen: Magistrát města Brna 
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Příjmy  v roce 2006 dosáhly výše 11 227,5 mil. Kč a výdaje 11 327,8 mil. Kč. Záporné 

saldo příjmů a výdajů představuje 100,3 mil. Kč, což je o 1 852,3 mil. Kč lepší výsledek 

oproti upravenému rozpočtu, a to v důsledku vyššího plnění příjmů o 454,3 mil. Kč 

(z této částky je již ve schváleném rozpočtu roku 2007 zapojeno 334,2 mil. Kč               

- očekávané vyšší daňové výnosy roku 2006 v objemu 300,0 mil. Kč a dividenda od 

společnosti BVK, a.s., vyplacená městu v roce 2006 ve výši 34,2 mil. Kč) a nižšího 

čerpání výdajů o 1 398,0 mil. Kč. 

 

Tabulka č. 3.  Hospodaření města Brna v roce 2006 (v mil. Kč) 

 

Ukazatel 

 

SR 

 

UR 

 

Sk 

 

Sk-UR 

    % 

Sk/UR

Příjmy celkem 9 672,7 10 773,2 11 227,5 454,3 104,2 

Výdaje celkem 11 000,4 12 725,8 11 327,8 -1 398,0 89,0 

Saldo příjmů a výdajů -1 327,7 -1 952,6 - 100,3 1 852,3 5,1 

Financování 1 327,7 1 952,6 100,3 -1 852,3 5,1 

 

Pozn.: Sk = Skutečnost, SR = Schválený rozpočet, UR = Upravený rozpočet 

Pramen: Magistrát města Brna 

 

2.2.2 Schválené rozpočty v letech 2004 – 2007 

 

Na celkových příjmech schválených rozpočtů statutárního města Brna, tj. rozpočtů, 

které jsou v závislosti s přijatými dotacemi, popř. neočekávanými výdaji upravovány, se 

ve sledovaném období  podílí:  

- daňové příjmy,   

- nedaňové příjmy,   

- kapitálové příjmy,   

- přijaté dotace.   

 

Největší podíl představují daňové příjmy, v roce 2004 přestavovaly 69,8 %, v roce 2005 

68,6 %, v roce 2006 71,6 % a v roce 2007 již  82,9 %. 
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Vlastní příjmy (tj.daňové, nedaňové a kapitálové), které tvoří rozhodující část příjmů 

města, představovaly v roce 2004  84,9 %, v roce 2005  86,1 %, v roce 2006  82,8 % a 

v roce 2007 90,8 %. 

 

Podíl vlastních příjmů na příjmech celkových

84,9 86,1 82,8 90,8
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Graf č. 2.  Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech schválených rozpočtů (v  %) 

 (Pramen: Magistrát města Brna) 

 

 

Tabulka č. 4.  Příjmy schválených rozpočtů města Brna v letech 2004 – 2007  

                      (v mil. Kč) 

Rok 2004 2005 2006 2007 

Daňové příjmy 6 135,7 6 546,5 6 926,1 7 353,1 

Nedaňové příjmy 740,8 1 030,3 445,0 459,6 

Kapitálové příjmy 593,2 640,5 636,3 239,2 

Přijaté dotace 1 324,2 1 326,4 1 665,3 813,7 

Celkové příjmy 8793,9 9 543,7 9 672,7 8 865,7 

 

Pramen: Magistrát města Brna 

 

Na celkových výdajích schválených rozpočtů statutárního města Brna, tj. rozpočtů, 

které jsou v závislosti s přijatými dotacemi, popř. neočekávanými výdaji upravovány, se 

ve sledovaném období  podílí: 
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- provozní výdaje, 

- kapitálové výdaje. 

 

Tabulka č. 5. Výdaje schválených rozpočtů města Brna v letech 2004 – 2007 (v mil. Kč) 

Rok 2004 2005 2006 2007 

Provozní výdaje 6 598,1 6 989,9 7 252,2 6 948,7 

Kapitálové výdaje 4 366,6 3 592,0 3 748,2 3 169,9 

Celkové výdaje 10 964,7 10 581,9 11 000,4 10 118,6 

         

Pramen: Magistrát města Brna 
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0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2004 2005 2006 2007

rok

m
il.

 K
č Celkové příjmy 
Celkové výdaje 
Financování

 
 Graf č. 3.  Celkové příjmy a výdaje schválených rozpočtů (v mil. Kč) 

 (Pramen: Magistrát města Brna) 

 

 

Podíl města (bez transferů městským částem) na celkových výdajích činil v průměru   

za sledované období v průměru 81,9 %, podíl městských částí (bez transferů mezi MČ) 

představoval 18,1%. 
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2.3 Rozpočet městské části Brno-Žabovřesky 
 
Městská část Brno-Žabovřesky hospodaří autonomně podle vlastního finančního plánu a 

při jeho schvalování a upravování se zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky 

nepodřizuje zastupitelstvu města Brna (viz. samospráva jednotlivých městských částí). 

Existuje zde značná závislost městských částí na dotacích – transferech plynoucích       

z  Magistrátu města Brna. Městská část je tedy nucena sledovat také rozpočet Brna. 

Tento stav je vymezen Statutem města Brna. 

 

2.3.1 Rozpočtové příjmy a výdaje 

         

Během let 2004 – 2007 byly v  jednotlivých příjmových a výdajových částech  

zaznamenány tyto  položky: 

 

Příjmy 

 
VLASTNÍ PŘÍJMY 

Daňové příjmy: 

- daň z podnikání za obce, 

- poplatek ze psů, 

- poplatek za veřejné prostranství, 

- poplatek ze vstupného, 

- poplatek za ubytování, 

- poplatek za výherní hrací přístroj, 

- odvod 6 % výtěžku z výherních hracích přístrojů, 

- správní poplatky. 

 

Nedaňové příjmy: 

- ostatní činnost v zemědělství, 

- předškolní zařízení, 

- základní školy, 

- zařízení středoškolského vzdělávání (Klasické gymnázium Plovdivská), 

- záležitosti kultury, 
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- sportovní zařízení v majetku obce (tělovýchovná činnost), 

- bytové hospodářství, 

- pečovatelská služba, 

- sociální pomoc v rodině, 

- činnost místní správy, 

- příjmy z finančních operací, 

- finanční vypořádání. 

 

PŘIJATÉ DOTACE: 

- neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, 

- ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, 

- neinvestiční dotace z Magistrátu města Brna, 

- převody z fondů hospodářských činností, 

- investiční dotace z Ministerstva financí, 

- investiční dotace ze státních fondů, 

- investiční dotace ze státního rozpočtu, 

- investiční dotace z Magistrátu města Brna, 

-investiční dotace z Jihomoravského kraje.  

 

Výdaje: 

 

- silnice, 

- ostatní pozemní komunikace (rampy Rubín), 

- předškolní zařízení, 

- základní školy, 

- ostatní školská zařízení (Klasické gymnázium Plovdivská), 

- školní stravování, 

- Kulturní dům Rubín, Dům spolkových aktivit Rubínek, 

- místní noviny, 

- sbor pro občanské záležitosti, 

- sportovní zařízení v majetku obce, 

- využití volného času, 
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- bytové hospodářství, 

- ostatní nakládání s odpady, 

- péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, 

- pohřebnictví, 

- sociální výpomoci, 

- civilní ochrana, 

- bezpečnost a veřejný pořádek, 

- záležitosti požární ochrany, 

- pečovatelská služba, 

- zastupitelstva obcí, 

- obecní úřad, 

- výdaje z peněžních operací, 

- finanční vypořádání, 

- volby (do Parlamentu České republiky, zastupitelstva obcí). 

 

2.3.2  Celkové rozpočty  
 
Schválené a upravené rozpočty 

 
V prosinci každého roku schvaluje zastupitelstvo městské části Brno-Žabovřesky 

rozpočet na rok následující. Rozpočty jsou během roku upravovány, z velké části 

vlivem zapojení disponibilních zisků či odpisů VHČ nebo investiční a neinvestiční 

dotací, které přijdou během daného roku a při schvalování rozpočtu tak s nimi nelze 

počítat, popř. vlivem darů  či jiného financování.  

 

Po daných úpravách, tedy přičtení  (popř. odečtení) daných položek se během daného 

roku vytvoří rozpočet upravený. 
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Tabulka č. 6.  Schválené a upravené rozpočty městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč) 

Rok 2004 2005 2006 2007 

Schválené R 110 059 115 424 125 814 97 488 

Upravené8 R     157 849 159 734 185 114 133 857 

 

Pozn.: R = Rozpočty 

Pramen: Úřad městské části Brno-Žabovřesky 

 

Nejvýznamnější položky, které ovlivnily schválený rozpočet pro rok 2004 byly 

(v tisících Kč): 

- zapojení disponibilního zisku z VHČ (bytové hospodářství)…….....+ 10 000  

- zapojení odpisů VHČ (stavební činnost ve školství)…………….…...+ 5 000 

- finanční vypořádání za rok 2003……………………………….….…+ 7 818 

- investiční účelová dotace z MF ČR (mobilní ledová plocha)…….….+ 5 000 

- investiční dotace z MMB (regenerace panelového sídliště)……….…+ 5 811 

- investiční dotace z MMB (výstavba panelových bytů)…………....…+ 1 980 

- investiční půjčka z MMB z Fondu bytové výstavby………….…...…+ 3 522 

 

 V roce 2005 (v tisících Kč): 

- zapojení odpisů VHČ (stavební činnost ve školství)………………....+ 4 000 

- investiční dotace z MMB (rekonstrukce ZŠ a ŠJ nám. Svornosti).….+ 8 837 

- investiční dotace z MF ČR (rekonstrukce ZŠ nám. Svornosti)……...+ 9 750 

- finanční vypořádání za rok 2004………………………………….….+ 6 868 

- investiční dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení (výstavba  

nájemních bytů)……………………………………………..………....+ 3 300 

 

 

V roce 2006 (v tisících Kč): 

- zapojení odpisů VHČ (rekonstrukce ZŠ nám. Svornosti, rekonstrukce 

KD Rubín a rampy Rubín)……………………………………………+ 11 000  

                                                 
8 Upravené rozpočty se od skutečných příliš neliší. Díky přijatým dotacím však upravený rozpočet oproti    
  schválenému nabyl v průměru. 
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- investiční dotace ze SFRB (výstavba panelových bytů)……….…….+ 4 400 

- finanční vypořádání za rok 2005……………………………………..+ 5 296      

- přijetí úvěru na rekonstrukci KD Rubín……………………….……+ 18 000 

- investiční dotace z MF (rekonstrukce ZŠ Nám. Svornosti)………….+ 4 000 

- investiční dotace z MMB (regenerace panelového sídliště)…….…....+ 3 895 

 

V roce 2007 (v tisících Kč): 

- neinvestiční transfer ze SR (sociální dávky)……………….…...……+ 7 529 

- zapojení odpisů VHČ nevyužitých v roce 2006……………………...+ 2 468 

- investiční transfer z MMB (rampy Makovského nám.)….…………+ 10 000 

- investiční půjčka z MMB (rampy Makovského nám.)…………….....+ 6 500 

- finanční vypořádání za rok 2006……………………………………..+ 4 608 

 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že dotace z  Magistrátu města Brna, Ministerstva 

financí, popř. státních fondů, během roku rozpočet Žabovřesk značně vylepší. 

Významné jsou také menší dotace z Magistrátu města Brna, které v konečném součtu 

mají také vliv na upravený a posléze i na skutečný rozpočet městské části               

Brno-Žabovřesky.  

 

Skutečné rozpočty 

 
Tabulka č. 7.  Skutečné rozpočty městské části Brno-Žabovřesky v (tis. Kč)                                             

Rok 2004 2005 2006 2007 

Částka  149 584 152 199 178 132 127 394 

 

Pramen: Úřad městské části Brno-Žabovřesky 

 

Jedná se o rozpočty, které vycházejí z  reálných hodnot  k 31.12. daného roku.  

Po skončení daného roku je hospodaření Žabovřesk propočítáno a zkontrolováno (nejen 

interním, ale i externím auditem) a výsledkem je skutečný-reálný-konečný rozpočet. 

Jedná se tedy o číselné hodnoty odrážející stav po vyúčtování veškerých plateb, faktur, 

pohledávek a závazků, skutečně přijatých a využitých dotací. 
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Na květnovém zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky je tento rozpočet 

zastupiteli odsouhlasen. Schválené a skutečné rozpočty jsou připravovány Finančním 

odborem, pak projdou Radou a nakonec Zastupitelstvem Žabovřesk. 

 

Právě skutečné rozpočty nejlépe vystihují hospodaření Žabovřesk, a proto budou i dále 

podrobněji analyzovány. 

 

Tabulka č. 8.  Skutečné rozpočty městské části Brno-Žabovřesky (v tis. Kč)                                             

Rok  2004 2005 2006 2007 

Příjmy 147 781 145 676 160 067 123 075 

Výdaje9 149 584 152 199 178 132 127 394 

P+ Financování 151 303 152 200 178 132 127 394 

Financování 3 522 6 524 18 065 4 319 

 

Pozn.: P = Příjmy 

Pramen: Úřad městské části Brno-Žabovřesky 

 

2.3.3 Analýza rozpočtových příjmů  

 
Celkové příjmy byly v roce 2004  plněny10 na 95,9 %, v roce 2005 na 95,8 %, v roce 

2006  na  96,6 % a v roce 2007  97,6 %. 

 

                                                 
9 Pozn.: rovnice  P + F = V  platí i v případě skutečných rozpočtů, mírné odchylky mohou vzniknout   
   přebytkem po vyúčtování, popř. jinými operacemi na bankovním účtu. 
10 Jedná se o poměr mezi skutečnými a upravenými rozpočtovými příjmy. 
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Graf č. 4.  Plnění rozpočtových příjmů městské části Brno-Žabovřesky (v %) 

(Pramen: Úřad městské části Brno-Žabovřesky) 

 
 
 
Příjmy Žabovřesk se dělí na příjmy vlastní (daňové a nedaňové) a přijaté dotace. Dále je 

do příjmové části zapojeno již zmíněné financování. 

Rozdělení příjmů městské části 
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Graf č. 5.  Rozdělení příjmů městské části Brno-Žabovřesky v letech 2004 – 2007 (v %) 

(Pramen: Městská část Brno-Žabovřesky) 
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VLASTNÍ PŘÍJMY 

Daňové příjmy 

Daňové příjmy dosáhly v roce 2004 hodnoty 10 814 tis. Kč, v roce 2005 9 580 tis. Kč, 

v roce 2006 11 230 tis. Kč a v roce 2007 9 360 tis. Kč. Daňové příjmy tvoří                  

za sledované roky v průměru pouze 7 % celkových příjmů. 

 

Nejvýznamnější je daň z podnikání právnických osob za obce. V roce 2004 dosáhl 

příjem z této daně 4 809 tis. Kč, v roce 2005 to bylo 3 219 tis. Kč, v roce 2006               

4 886 tis. Kč a roku 2007 3 114 tis. Kč. 

 

Dalšími významnými položkami v daňových příjmech Žabovřesk jsou poplatek           

za výherní hrací přístroje, poplatek za veřejné prostranství a dále pak správní poplatky. 

Hodnoty těchto poplatků se v  letech 2004 – 2007 pohybovaly v  rozmezí                       

1 000 – 1 600 tis. Kč. Jejich  přesné hodnoty a hodnoty ostatních daňových příjmů      

pro roky 2006 a 2007 jsou uvedeny v příloze.  

 

Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy tvořily z celkových příjmů v roce 2004 15,9 %, v roce 2005 18,5 %, 

v roce 2006 to bylo 12,3 % a roku 2007 15,6 %. Hodnoty jsou stálé a v průměru 

dosahují 15,6 %. Jedná se po přijatých dotacích o nejvýznamnější zdroj příjmů městské 

části.  

 

V roce 2004 se jednalo v součtu o 23 455 tis. Kč, v roce 2005 o 21 248 tis. Kč, v roce 

2006 o byla částka 19 654 tis. Kč a roku 2007 19 220 tis. Kč. Nedaňové příjmy vykazují 

během sledovaného období sestupný trend, ale nejedná se o podstatný jev vzhledem 

k celkovému rozpočtu. 

 

Klíčovou položkou je finanční vypořádání a to vždy za předcházející rok. V roce 2004 

se tedy jedná o finanční vypořádání za rok 2003, které představovalo 9 668 tis. Kč. 

Z této částky tvoří 7 707 tis. Kč 10 % za prodej bytů a 1 961 tis. Kč 20 % z  prodeje 

majetku města. Za rok 2005, tj. finanční vypořádání za rok 2004, byly příjmy z  této 

položky  8 868 tis. Kč, prodej bytů  představoval 7 571 tis. Kč a majetku města              
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1 284 tis. Kč. Součástí tohoto vypořádání v roce 2005  byly také volby do zastupitelstva 

kraje, které představovaly 13 tis. Kč. 

 

Finanční vypořádání roku 2006 přineslo příjmy v hodnotě 7 146 tis. Kč (4000 tis. Kč     

- prodej bytů, 3 146 tis. Kč  - prodej majetku města). V roce 2007 se jednalo o částku      

6 108 tis. Kč z čehož 4 459 tis. Kč - prodej bytů, 1 382 tis. Kč - prodej majetku města, 

volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí 2006  představovaly sumu 267 tis. Kč. 

 

Mezi důležité položky patří příjmy z poskytovaných služeb a příjmy z pronájmů. V této 

oblasti mohou Žabovřesky vhodným hospodařením vylepšit svoje příjmy. Jedná se        

o poskytování služeb pečovatelské služby a pronájmy svěřeného majetku. V této 

souvislosti stojí za zmínku fakt, že městská část ve své podstatě nevlastní majetek, ale 

jedná se o svěřený majetek městem Brnem. Mezi majetek, který je městským částem 

svěřován do užívání patří: 

- Předškolní zařízení, školy a školská zařízení, 

- Obytné domy a pozemky, které s nimi tvoří jeden celek, 

- Ostatní nemovitý majetek. 

 

Příjmy z poskytovaných služeb pečovatelské služby dosáhly v roce 2004 1 602 tis. Kč, 

v roce 2005 1 833 tis. Kč a v následujících dvou letech to bylo 2 057 tis.                        

a  2 827 tis. Kč. 

 

Městská část spravuje předškolní zařízení, základní školy a také budovu 

středoškolského vzdělávání, kde do června roku 2007 sídlilo Klasické gymnázium. Dále 

pak se jedná o záležitosti kultury, kde Žabovřesky spravují Kulturní dům Rubín a Dům 

spolkových aktivit Rubínek. Je zřejmé, že výdaje na provoz těchto budov-zařízení 

několikanásobně převyšují příjmy z nich získané, ale i přes to je možné tyto budovy 

efektivně využívat.  

 

V roce 2004 představovaly příjmy z těchto pronájmů 2 632 tis. Kč, v roce 2005             

2 847 tis. Kč, v roce 2006 2 455 tis. Kč a v roce 2007 2 443 tis. Kč. 
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Další příjmy z poskytovaných služeb a pronájmů jsou spojeny s činností tzv. místní 

správy, které každý rok přinesou průměrně do rozpočtu Žabovřesk necelých             

3000 tis. Kč. Do této částky jsou mimo poskytované služby a pronájmy započítány také 

příjmy z přijatých sankčních plateb a neinvestičních darů. 

 

Tabulka č. 9.  Souhrnné příjmy z pronájmů v letech 2004 – 2007 (v tis. Kč) 

Rok 2004 2005 2006 2007 

Částka 6 077 7 489 6 193 6 877 

 

Pramen: Městská část Brno-Žabovřesky 

 

PŘIJATÉ DOTACE 

Rozpočet přijatých dotací byl v roce 2004, 2005, 2006 i v roce 2007 splněn na 100 %, 

což znamená, že veškeré postoupené příjmy z Magistrátu města Brna, státního rozpočtu, 

popř. jiného rozpočtu (zdroje), byly řádně proplaceny. 

 

Dotace tvoří nejvýznamnější část příjmů městské části Brno-Žabovřesky. V roce 2004 

tvořily 76,8 % příjmů Žabovřesk, v roce 2005 78,8 %, v roce 2006 80,2 % a  roku 2007 

80,7 %. Jedná se o dotace investiční nebo neinvestiční (viz. též kapitola č. 1). 

 

Nejvýznamnější jsou dotace z Magistrátu města Brna. Neinvestiční dotace z MMB pro 

Žabovřesky činila v roce 2004  46 724 tis. Kč. Z toho 46 444 tis. Kč byla dotace 

neúčelová, zbytek tvořila dotace na žáky, místní referendum a centra volného času      

pro mládež. O rok později byla tato dotace 49 401 tis. Kč (neúčelová dotace  49 315 tis 

Kč). V roce 2006 se jednalo o částku 51 019 tis. Kč (neúčelová dotace 50 911) a roku 

2007 54 837 tis. Kč, z čehož neúčelová dotace představovala 53 528 tis. Kč, 1000 tis. 

Kč bylo určeno na opravu mateřských škol a zbytek byl opět určen jako dotace na žáky 

a centra volného času. 

 

Kromě neinvestičních dotací MMB přispívá také investičními dotacemi, které jsou již 

menšího rozsahu. V roce 2004 se jednalo o příjem v celkové výši 3 200 tis. Kč             

na opravu dvou bytových domů. V roce 2005 to byla částka 10 734 tis. Kč, kde MMB 
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dotoval opravu Základní a Mateřské školy na nám. Svornosti v hodnotě 8 837 tis. Kč. 

Dalších 1400 tis. Kč šlo opět na opravu bytových domů a 500 tis. Kč stál kamerový 

systém v Žabovřeskách. 

 

V roce 2006 přišla investiční dotace v celkové částce 5 282 tis. Kč, z čehož                     

2 120 tis. Kč na opravu bytových domů a 2000 tis. Kč na II. etapu oprav Základní školy 

nám. Svornosti. V roce 2007 nepřišly dotace na bytové domy, ale na úpravu ramp 

Kulturního domu Rubín ve výši 10 000 tis. Kč a 220 tis. Kč na rekonstrukce dětských 

hřišť v Žabovřeskách. 

 

Mezi další přijaté dotace jsou řazeny neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Zde se 

jedná o dotace na školství, státní správu a sociální dávky. Dotace na školství a státní 

správu (podíl školství je průměrně 30 %)  tvořily v roce 2004 8 018 tis. Kč, v roce   

2005  8 647 tis. Kč, v roce 2006   9 753 tis. Kč a  v  roce 2007  9 827 tis. Kč.  

 

Sociální dávky byly v jednotlivých letech 2004 – 2007  18 868 tis. Kč, 18 000 tis. Kč, 

18 340 tis. Kč a v roce 2007 7 529 tis. Kč. Situace v roce 2007, tj. snížení této dotace 

více než o polovinu, je dána změnou legislativy účinnou k 1.1. 2007  týkající se sociální 

problematiky.11 

 

Investiční dotace ze státního rozpočtu jsou především na regeneraci panelových sídlišť a 

výstavbu nájemních bytů. V období 2004-2007 představovaly dotace na regeneraci 

panelových sídlišť 9 706 tis. Kč a výstavbu nových nájemních bytů 3 300 tis. Kč.       

Na výstavbě nových bytů se také podílel Státní fond rozvoje bydlení, který přispěl za            

sledované období 2004 – 2007  7 700 tis. Kč. Jedná se tedy také o investiční dotaci pro 

rozpočet Žabovřesk. 

 

Ministerstvo financí pravidelně dotuje volby do Parlamentu České republiky, 

zastupitelstev krajů a obcí a Evropského parlamentu. Jedná se o neinvestiční příjem    

pro Žabovřesky. V roce 2004 poskytlo Ministerstvo financí Žabovřeskám investiční 

dotaci na mobilní ledovou plochu v hodnotě 5 000 tis. Kč. V roce 2005 to byla částka              

                                                 
11 Zákon o pomoci v hmotné nouzi 111/2006 Sb., v platném znění. 
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9 750 tis. Kč na opravy Základní a Mateřské školy nám. Svornosti a v roce 2006  částka 

4000 tis. Kč na další potřebné opravy těchto školských zařízení, resp. na II. etapu 

rekonstrukce. 

 

Jihomoravský kraj se na dotacích rozpočtu Žabovřesk přímo podílel jen v roce 2005 a to 

příspěvkem 350 tis. Kč na kamerový systém a 300 tis. Kč na mobilní ledovou plochu. 

 

Součástí přijatých dotací jsou také tzv. převody z fondů hospodářské činnosti. Jedná se 

především o převod ze zisku minulých let (investice-byty), převod z odpisů bytových 

domů (investice-byty), stavební činnost ve školství, rekonstrukce Základní školy     

nám. Svornosti  a Kulturního domu Rubín. V roce 2004 byl příjem z těchto položek 

v součtu 22 487 tis. Kč (z toho převod ze zisku a bytových odpisů 17 488 tis. Kč), 

v roce 2005  12 287 tis. Kč (zisk a odpisy 9 257 tis. Kč), v roce 2006 31 099 tis. Kč       

(zisk a odpisy 21 011 tis. Kč) a v roce 2007 částka 10 222 tis. Kč (odpisy 7 167 tis. Kč). 

Dané položky s částkou pro roky 2006 a 2007 jsou uvedeny v příloze. 

 

FINANCOVÁNÍ 

V roce 2004 bylo pomocí financování získáno 3 522 tis. Kč, roku 2006  6 524 tis. Kč, 

v roce 2006 18 065 tis. Kč a v roce 2007 4 319 tis. Kč.  

 

V roce 2004 se jednalo o půjčku z MMB v hodnotě 3 522 tis. Kč na investiční akci 

(oprava bytového domu). Následující rok zapojen zůstatek základního bankovního účtu, 

uhrazené splátky dlouhodobých půjček byly – 147 tis. Kč. V roce 2006 byl opět zapojen 

zůstatek základního bankovního účtu v hodnotě 652 tis. Kč, uhrazené splátky 

dlouhodobých půjček byly  – 587 tis. Kč, ale především si městská část půjčila            

18 000 tis. Kč (dlouhodobé přijaté půjčené prostředky)12 na rekonstrukci Kulturního 

domu Rubín. Úvěr byl poskytnut Českou spořitelnou a.s. a jeho splatnost je 10 let.  

Právě díky tomuto úvěru a také vyšším přijatým dotacím měl tento rok nejvyšší celkový 

rozpočet za sledované období. V roce 2007 představovala změna stavu  na bankovních 

účtech – 1 594 tis. Kč, uhrazené splátky dlouhodobých půjček – 587 tis. Kč a opět 

dlouhodobé přijaté půjčené prostředky v hodnotě 6 500 tis. Kč z MMB na opravu ramp 

                                                 
12 V roce 2007 přišla dotace z Magistrátu města Brna ve výši 10 000 tis. Kč. 



                                                                                                                           

38 
 

 
 

Makovského náměstí (kolem Kulturního domu Rubín). Půjčka byla v roce 2007 

profinancována a od roku 2008 ji začnou Žabovřesky splácet. 

 

2.3.4 Analýza rozpočtových výdajů 

 

Celkové výdaje byly plněny v roce 2004 na 94,8 %, v roce 2005 na 95,3 %, v roce 2006 

na 96,2 % a v roce 2007 na 95,2 %. 

 

Plnění rozpočtových výdajů v %

94,0%

94,5%

95,0%

95,5%

96,0%

96,5%

2004 2005 2006 2007

rok

Plnění rozpočtových
výdajů

 
Graf č. 6.  Plnění rozpočtových výdajů (v %) 

(Pramen: Úřad městské části Brno-Žabovřesky) 

 

Výdaje městské části se dají rozdělit na provozní (neinvestiční) a kapitálové 

(investiční).  Možné je i odvětvové dělení výdajů. 

 

Silnice 

Mezi výdaje spojené s provozem silnic, jsou nejvýznamnější položkou opravy a 

udržování – čistění komunikací a také investice (stavby). Projektové a právní 

poradenství v této oblasti není z hlediska výdajů nijak významné. V roce 2004 stály 

silnice Žabovřesky 12 871 tis. Kč, v roce 2005  7 353 tis. Kč, 2006 to bylo 6 918 tis. Kč 

roku 2007  5 371 tis. Kč. Každý rok přestavuje přibližně 5300 tis. až  6 300 tis. Kč 

právě za čištění komunikací. Zbytek jsou zmíněné investice, které byly nejvyšší v roce 

2004 a to 5 320 tis. Kč. 
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Předškolní zařízení 

Městská část Brno-Žabovřesky platí provoz pěti mateřským školám na území 

Žabovřesk. To znamená neinvestiční příspěvky v  podobě úhrad plynu, vody, tepla, 

elektřiny a jiných služeb, dále pak investiční příspěvek – investice do budov, popř. jiné 

investiční dotace, které představují menší částku, např. v roce 2004 140 tis. Kč. 

 

Na předškolní zařízení bylo vynaloženo v roce 2004 celkem 9 528 tis. Kč, z čehož         

4 820 tis. Kč byly neinvestiční příspěvky a 4 568 tis. Kč příspěvky investiční. 

 

V roce 2005 se jednalo o částku 6 177 tis. Kč (neinvestiční 4 460 tis. Kč), v roce 2006  

4 410 tis. Kč (neinvestiční  4 360 tis. Kč) a v roce 2007 5 624 tis. Kč (neinvestiční          

4 360 tis. Kč).  

 

Platy zaměstnanců mateřských škol zajišťuje Magistrát města Brna. 

 

Základní školy 

Žabovřesky spravují celkem tři základní školy. ZŠ nám. Svornosti, ZŠ Jana Babáka a 

ZŠ Sirotkova. Jedná se ovšem o typově stejné platby, jak v případě mateřských škol. 

V roce 2004 to byla hodnota 11 497 tis. Kč (neinvestiční příspěvky 10 700 tis. Kč), 

v roce 2005  32 067 tis. Kč (neinvestiční 10 450 tis. Kč, investiční 21 617 tis. Kč – ZŠ 

nám. Svornosti). V roce 2006  22 878 tis. Kč (neinvestiční 9 370 tis. Kč, investiční       

23 508 tis. Kč – ZŠ nám. Svornosti). A v roce 2007 se jednalo o 13 170 tis. Kč 

(neinvestiční 9 550 tis. Kč.). 

 

V roce 2004 a 2007 proběhly pouze malé investiční platby všech škol, ovšem roky 2005 

a 2006 značně ovlivnila celková rekonstrukce ZŠ nám. Svornosti.  

 

Platy zaměstnanců jsou opět zajišťovány Magistrátem města Brna. 

 

Ostatní školská zařízení 

Jedná se o budovu středoškolského vzdělávání na ulici Plovdivská, kde do roku 2007 

sídlilo Klasické gymnázium. Městská část měla (a stále má) tuto budovu ve správě a 
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platila vodu, teplo, elektrickou energii, opravy a udržování, jiné služby. Zřizovatel 

středních škol je ovšem Jihomoravský kraj, který tyto výdaje, které Žabovřeskám 

s provozem vznikly, zpět proúčtoval. Průměrně se jednalo o částku 2 800 tis. Kč, kromě 

roku 2007, kde to bylo pouhých 1 937 tis. Kč, vlivem ukončení činnosti gymnázia v této 

budově (červen 2007). 

 

Školní stravování 

Jedná se o neinvestiční příspěvek školním jídelnám. V letech 2004 a 2005 přispěl úřad 

městské části částkou 3 050 tis. Kč, v letech 2006 a 2007 2 850 tis. Kč na jejich provoz. 

 

Kulturní dům Rubín a Dům spolkových aktivit Rubínek – neinvestiční činnost 

Do této kategorie spadá nákup materiálu, drobný hmotný majetek, služby 

telekomunikací, poradenské a právní služby, nákup služeb – voda, elektrická energie, 

vytápění atd., dále pak drobná investiční činnost. Jedná se tedy o provozní výdaje 

spojené s chodem KD Rubín, od roku 2006 i DSA Rubínek. 

 

V roce 2004 byla hodnota výdajů rovna 2 058 tis. Kč, v roce 2005 1 765 tis. Kč, v roce 

2006  2 721 tis. Kč (1 839 tis. KD Rubín, 882 tis. DSA Rubínek) a v roce 2007 suma 

celkem 4 232 tis. Kč. Největší položkou je samozřejmě nákup služeb, která představuje 

každoročně částku kolem 1 500 tis. Kč. 

 

Kulturní dům Rubín a rampy – investiční činnost 

V letech 2006 a 2007 došlo k mohutné investiční činnosti městské části právě              

ve spojitosti s KD Rubím a rampami okolo něj.  

 

V roce 2006 bylo zaplaceno za rampy Rubín 4 959 tis. Kč. V roce 2006 stála 

rekonstrukce budovy 19 697 tis. Kč, v roce 2007  4 669 tis. Kč. Finanční prostředky 

byly získány pomocí již zmíněného úvěru od České spořitelny 18 000 tis. Kč, dále pak 

převodem odpisů z vedlejší hospodářské činnosti a půjčkou od Magistrátu města Brna. 

 



                                                                                                                           

41 
 

 
 

Sportovní zařízení v majetku obce 

Jedná se o sportoviště, která má městská část ve správě. Jedná se například o mobilní 

ledovou plochu nebo hřiště na ulici Plovdivská. Výdaje na tuto činnost představují 

převážně nákup služeb, investice a elektrická energie. Celkem Žabovřesky zaplatily     

za sportovní zařízení v roce 2004 6 095 tis. Kč, v roce 2005 1 223 tis. Kč, v roce 2006       

1 496 tis. Kč  a v roce 2007  1 656 tis. Kč. 

   

Bytové hospodářství 

V roce 2004 byla profinancována celková částka 29 295 tis. Kč. K financování bytové 

hospodářství byly využity vlastní prostředky (odpisy VHČ, zisk VHČ z minulých let a 

10 % z prodeje bytových domů za rok 2003) a přijaté dotace. Finanční prostředky byly 

požity na investice, tedy rekonstrukce a opravy bytových domů. Pouze 7 707 tis. Kč 

tvoří převod na VHČ – finanční vypořádání 2003. 

 

V roce 2005 se jednalo o částku 26 034 tis. Kč, převod VHČ byl 6 827 tis. Kč, zbytek 

tvořily opět investice (viz. rok 2004).V roce 2006 to byla hodnota 33 131 tis. Kč, 

převod VHČ tvořil 4 000 tis. Kč a rok 2007 přinesl na výdajích částku pouze               

11 052 tis. Kč,  převod VHČ tvořil 3 685 tis. Kč. V tomto roce došlo k omezení investic 

v této oblasti kvůli rekonstrukci KD Rubín. 

 

Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 

Zde dominují výdaje za nákup služeb – veřejná zeleň, dále pak nákup služeb – odpady, 

hydro-vrt, opravy a údržby veřejných prostranství, popř. drobné investice – stavby, 

lavičky atd. Veřejná zeleň stojí okolo 95 % z celkových výdajů, které v roce 2004 byly     

4 811 tis, Kč, roku 2005  4 209 tis. Kč, roku 2006 3 985 tis. Kč a roku 2007                   

4 091 tis. Kč. 

 

Využití volného času dětí 

Žabovřesky také podporují volno-časové aktivity dětí a mládeže. Pravidelně přispívají 

na Dům dětí a mládeže na ulici Kroftova a dále pak investují do projektů a staveb 

spojených s volno-časovým využitím dětí – pískoviště, dětská hřiště atd. V roce 2004 
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šlo na tuto činnost 2 375 tis. Kč, v roce 2005 1 697 tis. Kč, v roce 2006 3 260 tis. Kč a 

v roce 2007  585 tis. Kč.  

 

Sociální výpomoci 

Jedná se o vyplácení sociálních dávek, které Žabovřesky získávají zejména dotací ze 

státního rozpočtu. V letech 2004 – 2006 vyplatila městská část ročně přibližně             

17 500 tis. Kč, v roce 2007 došlo vlivem změn13 v legislativě k poklesu na 6 050 tis. Kč.  

 

Tabulka č. 10.  Sociální výpomoci v letech 2004 – 2007 (v tis. Kč) 

Rok 2004 2005 2006 2007 

Částka 17 546 17 674 17 337 6 050 

         

Pramen: Úřad městské části Brno-Žabovřesky 

 

Pečovatelská služba 

Provoz pečovatelské služby stojí ročně kolem 15 000 tis. Kč, při čemž největší 

výdajovou položku tvoří platy zaměstnanců a odvod pojistného (sociálního a 

zdravotního, povinného úrazové). Jedná se o více než  3/5 výdajů. Zbytek tvoří energie, 

voda, služby, oděvy, materiál atd. 

 

Zastupitelstva obcí 

Každý rok se jedná téměř o stejnou částku mezi 3 100 tis. až 3 500 tis. Kč. Jde               

o odměny členů zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, pojistné na sociální 

zabezpečení a pojistné na zdravotní pojištění, popř. ostatní nákupy. V roce 2004 

představovaly výdaje s těmito položkami 3 093 tis. Kč, v roce 2005 3 179 tis. Kč, v roce 

2006 3 402 tis. Kč a v roce 2007 3 531 tis. Kč. 

 

 

 

                                                 
13 Jedná se o změny zákonů týkají se sociální problematiky. Mezi významné patří zákon č. 111/2006 Sb.,     
    o pomoci v hmotné nouzi. Došlo k vytvoření centrálního systému Ministerstva práce a sociálních věcí  
    řešící  tuto problematiku, proto jsou příjmy, tak i výdaje Žabovřesk v této oblasti od roku 2007 
    radikálně sníženy. 
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Obecní úřad 

Chod úřadu je zajištěn pomocí zaměstnanců úřadu, jejichž platy představují přibližně 

poloviční výdaje v této agendě (bez sociálního a zdravotního pojištění). Výdaje           

na zaměstnance přesáhnou tedy i se sociálním, zdravotním pojištěním i úrazovým 

pojištěním 70 % z celkových výdajů na úřad Žabovřesk. Ostatní výdaje jsou veškeré 

služby, nákupy, materiál, cestovné, školení atd. Výdaje na chod Úřadu městské části  

tvoří významnou část rozpočtu Žabovřesk. 

 

Tabulka č. 11.  Výdaje spojené s fungování ÚMČ Brno-Žabovřesky (v tis. Kč)     

Rok 2004 2005 2006 2007 

Částka 24 577 24 740 25 238 24 126 

         

Pramen: Úřad městské části Brno-Žabovřesky 

 

Finanční vypořádání 

Každý rok dojde k finančnímu vypořádáni za předcházející rok i na výdajové straně 

rozpočtu. Jedná se především o tzv. vratky. Nejvýznamnějšími jsou vratky-sociální 

dávky nebo vratky-prodej majetku. V roce 2004 byla suma celkových vratek 2 518 tis. 

Kč, v roce 2005  2 193 tis. Kč, v roce 2006 514 tis. Kč a v roce 2007 1 781 tis. Kč. 

 

Ostatní výdajové položky, které jsou uvedeny v přehledu výdajů, představují malé, 

méně významné částky. Jejich číselné hodnoty pro rok 2006 a 2007 jsou uvedeny 

v příloze. 

 

2.3.5 Fondy 

 

Městská část Brno-Žabovřesky má také zřízené následující fondy.  

 

Fond zaměstnavatele 

Jedná se o fond, který slouží na příspěvky zaměstnancům. Můžeme sem zařadit 

příspěvek na stravování, jubilea, příspěvek na Vánoce či dovolenou. V letech 2004 a 

2005 byl jeho rozpočtový příděl 400 tis. Kč, v letech 2006 a 2007 již 450 tis. Kč. 
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Fond rezerv a rozvoje 

Žabovřesky řeší pomocí tohoto fondu finanční vypořádání za každý rok. Část peněz je 

čerpáno dle potřeby, část je určena pro rozvoj Žabovřesk. V letech 2004 a 2005 byly 

zdroje, stejně tak i potřeby vyčísleny na částku přes 11 000 tis. Kč, v letech 2006 a 2007 

to byla částka přes 7 500 tis. Kč. Stav fondu k 31.12 daného roku byl vždy 44 tis. Kč. 

 

Bytové hospodářství (bytový fond) – vedlejší hospodářská činnost 

Bytové hospodářství je zapojeno do rozpočtu Žabovřesk, ale jinak funguje odděleně. 

Kromě rozpočtové činnosti mají Žabovřesky tedy také vedlejší hospodářskou činnost, 

z které vzniká povinnost platit daň z příjmů právnických osob. 

 

80 % výnosů tvoří nájem za byty, 7 % nájem nebytových prostor. Jedná se o obecní 

domy,byty a majetek, které mají Žabovřesky ve svěřeném majetku. 

 

Tabulka č. 12   Bytové hospodářství (bytový fond) v letech 2004 – 2007 (v tis. Kč) 

Rok  2004 2005 2006 2007 

Výnosy 57 356 53 930 48 343 52 897 

Náklady 49 985 42 005 39 205 40 177 

Hosp.výsledek 7 371 11 925 9 138 12 720 

 

Pramen: Městská část Brno-Žabovřesky 
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3 Vlastní návrhy řešení 
 

Městská část Brno-Žabovřesky hospodaří na základě vyrovnaného rozpočtu, tj. utratí 

pouze to, na co má peníze. Existuje zde ale převis výdajů nad příjmy a vyrovnanosti je 

dosáhnuto pomocí tzv. financování. Vzniklý deficit je městskou částí financován 

prostřednictvím zapojení zůstatku základního bankovního účtu, dlouhodobými přijatými 

půjčenými prostředky a pomocí uhrazených splátek dlouhodobých půjček. Příjmy a 

financovaní jsou tedy rovny výdajům. Žabovřesky hospodaří vyrovnaně a jsou schopny 

dostát svým závazkům. 

 

Jak dále z analýzy rozpočtových příjmů a výdajů vyplývá, Žabovřesky jsou finančně 

velmi závislé na přijatých dotacích, zejména z Magistrátu města Brna. Dotace tvoří 

v průměru 4/5 veškerých příjmů, zbylou 1/5 doplňují vlastní příjmy (daňové a 

nedaňové).  

 

Převážná část výdajů městské části je tvořena provozními (neinvestičními) výdaji,        

tj. výdaje spojené s provozem školských zařízení, bytového hospodářství, obecního 

úřadu, zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, sociální výpomoci atd. Investiční 

činnost se týká rekonstrukce obecních bytů, školských zařízení a v roce 2006 – 2007 

rekonstrukce Kulturního domu Rubín a přilehlých ramp. 

 

Ačkoli Žabovřesky hospodaří vyrovnaně, je financování nezbytnou součástí rozpočtu. A 

vždy je možné hospodařit ještě lépe, tj. eliminovat financování, získat více finančních 

prostředků, anebo je uspořit. 

 

Zlepšit rozpočtové hospodaření je možné uskutečnit dvěmi základními způsoby. První 

z nich je zvýšení příjmů a druhý představuje snížení výdajů.   

 

Návrhy na zlepšení se týkají těchto oblastí: 

- posílení kompetencí městských částí v rámci Statutu města Brna, 

- snaha o získání více dotací (i z Evropské unie), 

- efektivnější hospodaření s disponibilním majetkem a zdroji, 
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- omezení určitých provozních výdajů. 

 

Činnost městských částí je vymezena Statutem města Brna, který městské části značně 

omezuje. Jedno omezení způsobuje vysokou finanční závislosti městských částí           

na městu Brnu. Městské části, včetně Žabovřesk, musí při tvorbě rozpočtu vycházet      

z rozpočtu města. Druhé omezení se týká nakládání městských částí s majetkem. 

Městské části de facto vlastní majetek nemají, jedná se o svěřený majetek městem. 

Jedním z návrhů je tedy posílit kompetence městských částí v těchto dvou oblastech.  

 

Například v daňových příjmech náleží Žabovřeskách pouze daň z podnikání za obce, 

ostatní daně se do rozpočtu Žabovřesk dostanou přes Magistrát města Brna právě 

v podobě dotací. Kdyby šly tyto daňové příjmy přímo městské části, posílilo by to její 

nezávislost na městu při rozhodování a plánování. Nevýhodou tohoto návrhu je ovšem 

zásah do právní normy, kterou je vyhláška vymezující Statut města Brna. Popřípadě 

změna souvisejících zákonných právních norem, na které se Statut odvolává. 

 

Příjmovou část městských částí by také vylepšila změna ve Statutu, týkající se 

majetkové části. Je zřejmé, že město Brno o vlastní majetek, které městským částem 

svěřuje, nebude chtít přijít. Převedení majetku na městské části je nereálné, ale posílit 

kompetence v hospodaření s  tímto majetkem by možné bylo. Příjmy z  pronájmů 

majetku jsou příjmem přímo městské části, v  tomto případě Žabovřesk. Ovšem 

z prodeje majetku (bytů a ostatního majetku města) mají Žabovřesky pouze minoritní 

část. Z prodeje bytů se jedná o 10 % a z ostatního majetku 20 %. Největší příjem 

z těchto prodejů byl za sledované období 2004 – 2007 v roce 2004. Z prodeje bytů se 

jednalo o částku 7 571 tis. Kč a z prodeje ostatního majetku 1 284 tis. Kč. 

V následujících letech byl zaznamenán jen mírný pokles. Došlo by-li tedy k zvýšení 

tohoto poměru, např. na 40 – 50 %, znamenalo by to zvýšení příjmů městské části i 

přístup městských částí k tomuto svěřenému majetku. Přibližný nárůst by mohl být až   

na  37 000 tis. Kč. Tyto finanční prostředky by pak mohly sloužit k investiční činnosti. 

 

Městské části jsou sice organizační složkou města Brna, ale mírné posílení jejich 

kompetencí by mohlo přinést pozitivní změnu. 
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Mezi další návrhy, jak zvýšit příjmy Žabovřesk, patří snaha o získaní více dotací, jak 

z města Brna, tak i ze strukturálních fondů Evropské unie. Tuto problematiku by také 

mohla řešit případná změna Statutu, protože v situaci, kdy městská část žádá o dotaci, 

ať už se jedná o dotaci ze státního rozpočtu nebo z EU, musí jít přes Magistrát města 

Brna. Zvláště pak žádost EU o konkrétní dotaci řeší Implementační odbor MMB, 

s kterým městské části v této problematice spolupracují. Návrhem by bylo, aby 

Žabovřesky zřídily např. dvoučlenný tým pracovníků (popř. jednoho pracovníka), který 

by byl součástí Finančního odboru, popř. Všeobecného odboru ÚMČ, a řešil problém 

dotací a komunikoval s MMB. Česká republika je stále ve fázi, kdy je možné čerpat 

finanční prostředky, které EU skrze strukturální fondy a jejich tematické a regionální 

operační programy nabízí.             

 

Jak již bylo zmíněno, příjmy z pronájmu majetku si mohou Žabovřesky ponechat v plné 

výši, a proto by bylo vhodné této možnosti využít co nejvíce. Snažit se nabízet více 

pronájmů a efektivně tyto prostory využívat. Nově se nabízí využití Domu spolkových 

aktivit Rubínek, který byl nedávno zrekonstruován. V roce 2007 DAS Rubínek spolu 

s KD Rubín přinesly Žabovřeskám na pronájmech 1 463 tis. Kč, což není zanedbatelná 

částka. Na druhou stranu je faktem, že Žabovřesky nejsou obchodní společností 

soukromého sektoru, který se snaží maximalizovat zisk a naopak by se měly podílet                 

na tvorbě kulturního prostředí. Ovšem přiměřená cena a efektivnější využití, např. více 

pronajímat, je relevantním návrhem. Jednalo by se o posílení marketingové činnosti   

KD Rubín prostřednictvím odkazů na webové stránky, popř. jiných médií, kde je 

možnost pronájmů detailně popsána. V součtu by se mohlo jednat o 150 – 200 tis. Kč 

ročně, které by vylepšily hospodaření. Tento návrh je potřeba vnímat z dlouhodobějšího 

hlediska. Částka 150 – 200 tis. Kč ročně není pro rozpočet Žabovřesk klíčová, ovšem 

v horizontu 5 let by se mohlo jednat o částku 1000 tis. Kč, která již zanedbatelná není. 

 

S tím souvisí další návrh, tentokrát na výdajové straně. Netýká se pouze budov, ale i 

ostatního majetku, veřejného prostranství atd.  

 

Existují výdaje, které není možné jakkoli omezit, nebo dokonce zrušit. Výdaje za služby 

- tepelná energie, elektrická energie, voda, plyn, telekomunikační služby atd., ovšem 
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redukovat do jisté míry lze. Efektivním hospodařením by bylo možné ušetřit značné 

peníze. V konkrétní podobě se jedná o tepelnou energii, která stojí značné finanční 

prostředky. Jde o vytápění školských zařízení, Úřadu městské části a jiných budov. 

Návrhem je omezení outsourcingu a zaměření se na vlastní zdroje. Tento model již     

do jisté míry funguje na ulici Žižkova 57, kde se nachází budova mateřské školy. Byl 

zde zřízen hydro-vrt, pomocí něhož je tato budova vytápěna. Investice stála přibližně      

2000 tis. Kč, ale úspory jsou řádově ve 100 tis. Kč za rok. Jedná se o 25 % úsporu 

tepelné energie, kterou by jinak musely Žabovřesky zaplatit.  

 

Počáteční investice je sice vysoká, ale zabudovala by se podobná zařízení i do jiných 

budov, zejména školských zařízení, přineslo by to po určitém čase úspory v milionech 

Kč. Těžko ale posoudit, nedošlo by také časem ke snížení neinvestičních dotací 

z MMB, který na provoz těchto budov přispívá. Opět se vše tedy vrací k návrhu, který 

by posílil kompetence městských částí a ocenil jejich snahu o zlepšení hospodaření. 
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Závěr 
 

Předmět bakalářské práce byl zaměřen na veřejnou sféru, která se týká široké skupiny 

lidí - obyvatel daného území.  

 

V úvodní části byly objasněny základní principy fungování obcí, měst a městských 

částí, zejména pak jejich finanční hospodaření. Pomocí analýzy rozpočtových příjmů a 

výdajů byl analyzován rozpočet městské části Brno-Žabovřesky a bylo posouzeno její 

finanční hospodaření.  

 

Z této analýzy vyplývá, že městská část Brno-Žabovřesky hospodaří prostřednictvím 

vyrovnaného rozpočtu. Největší podíl příjmů tvoří přijaté dotace. Tento fakt, že 4/5 

rozpočtových příjmů, tvoří dotace, nejvíce z města Brna, přisuzuje Žabovřeskám 

vysokou míru závislosti.  

 

Výstupem práce jsou návrhy a postupy, které by pomohly Žabovřeskám vylepšit a 

zefektivnit hospodaření. Mezi hlavní z nich patří posílení kompetencí městských částí 

vzhledem městu Brnu. Městské části by měly více možností při rozhodování a také větší 

motivaci ve snaze o zefektivnění hospodaření. Další spočívá v získání více dotací         

(i z Evropské unie), anebo snaha o využití ve větší míře vlastních zdrojů.  

 

Pomocí těchto návrhů by mohly Žabovřesky mírně vylepšit svůj rozpočet. Jejich 

realizace by byla možná prostřednictvím Finančního odboru městské části, anebo přímo 

Zastupitelstva. Nevýhodou návrhu týkající se změn Statutu města Brna je změna 

některých právních norem, tj. vyhlášek, kterými je Statut vymezen, což není vždy 

jednoduché a jednalo by se o dlouhodobější záležitost, která by ovšem přinesla značné 

zlepšení v pozici městských částí a jejich hospodaření. 
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Přílohy 
 
Příloha č. 1.  Konečný rozpočet městské části Brno-Žabovřesky za rok 2006 (v tis. Kč) 

 
 Upr. rozp. Skutečnost Plnění rozp. 
PŘÍJMY 2006 k 31.12. 2006  
    
Vlastní příjmy    
    
Daňové příjmy    
Daň z podnikání za obce 4 866 4 866 100,0 % 
Poplatek ze psů 740 784 106,0 % 
Poplatek za veřejné prostranství 1 400 1 258 89,9 % 
Poplatek ze vstupného 30 24 80,0 % 
Poplatek z ubytování 30 16 53,3 % 
Poplatek za výherní hrací přístroje 1 300 1 591 122,4 % 
Odvod 6 % výtěžku z VHP 1 000 886 88,6 % 
Správní poplatky 1 500 1 785 119,0 % 
    
Nedaňové příjmy    
    
Ostatní činnost v zemědělství     
Příjmy z pronájmu pozemků 460 473 102,8 % 
    
Ostatní správa stavebnictví    
Přijaté sankční platby 100 66 66,0 % 
    
Základní školy    
Příjmy ze služeb 70 24 34,3 % 
Příjmy z pronájmů 80 84 105,0 % 
    
Zař. střed. vzdělávání (Plovdivská 8)    
Příjmy ze služeb 2 380 1 971 82,8 % 
Příjmy z pronájmů 1 050 1 084 103,2 % 
    
Záležitosti kultury    
Příjmy z poskytovaných služeb 1 500 1 144 76,3 % 
Příjmy z pronájmu budov 1 600 1 283 80,2 % 
    
Sportovní zařízení v majetku obce    
Nájem hřiště Plovdivská 100 4 4,0 % 
    
Bytové hospodářství    
Příjmy z prodeje nemovitostí 0 774 -- 
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Pečovatelská služba    
Příjmy z poskytovaných služeb 1 700 2 057 121,0 % 
Ostatní příjmy 200 89 44,5 % 
    
Sociální pomoc v rodině    
Vymožení výživné 0 0 -- 
Vratka přeplatků sociálních dávek 0 3 -- 
    
Činnost místní správy    
Příjmy z poskytovaných služeb 242 199 82,2 % 
Příjmy z pronájmů budov 1 545 1 296 83,9 % 
Přijaté sankční platby 50 40 80,0 % 
Ostatní příjmy 1 877 1 010 53,8 % 
    
Příjmy z finančních operací    
Příjmy z úroků 500 309 61,8 % 
Příjmy z podílů na zisku a dividend 400 363 90,8 % 
DPH za 12/2006 0 14 -- 
Občanské průkazy a pasy za 12/2006 0 1 -- 
    
Finanční vypořádání 2005 (UZ 205)    
10 % za prodej bytů 4000 4000 100,0 % 
20 % z prodeje majetku města  3 146 3 146 100,0 % 
    
Ostatní činnosti jinde nezařazené    
Vratka dotací z předchozích období 220 220 100,0 % 
    
Přijaté dotace    
    
Neinvestiční dotace z MF ČR    
Volby do PS Parlamentu ČR 530 530 100,0 % 
Volby do zastupitelstev obcí 552 552 100,0 % 
Sociálně- právní ochrana dětí 118 118 100,0 % 
    
Neinvestiční dotace ze SR    
Dotace na státní správu 7 013 7 013 100,0 % 
Dotace na školství 2 740 2 740 100,0 % 
Sociální dávky 18 340 18 340 100,0 % 
    
Ostatní neinvestiční dotace ze SR    
Dotace z Úřadu práce 215 215 100, 0% 
    
Neinvestiční dotace z MMB    
Dotace neúčelová 50 911 50 911 100,0 % 
Dotace od obcí na žáky 77 76 98,7 % 
Dotace na střediska volného času 32 32 100,0 % 
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Převody z fondů hosp. čin. (UZ 400)    
Inves.-byty-převod ze zis. a odp.VHČ 23 000 21 011 91,4 % 
Investice-splátka půjčky z FBV MMB 587 587 100,0 % 
Rekonstrukce ZŠ Svornost 4 969 4 969 100,0 % 
Rekonstrukce KD Rubín 4 000 1 532 38,3 % 
Úprava ramp Rubín 3 000 3000 100,0 % 
    
Investiční dotace z MF ČR    
ZŠ Svornost-II. etapa 4 000 4000 100,0 % 
    
Investiční dotace ze státních fondů    
SFRB-výstavba bytů Minská 36 4400 4400 100,0 % 
    
Investiční dotace ze SR    
Regenerace panelové sídliště II. 3 895 3 895 100,0 % 
    
Investiční dotace z MMB    
ZŠ Svornost-II.etapa 2 000 2 000 100,0 % 
Inves.dotace dle rozhodnutí ZMČ 1 162 1 162 100,0 % 
FBV-Vychodilova 12 1 120 1 120 100,0 % 
FBV-Tábor 12 1 000 1 000 100,0 % 
    
    
Příjmy celkem 165 747 160 067 96,6 % 
    
Financování    
Zapojení zůstatku ZBÚ 1 954 652 33,4 % 
Dlouhod. přijaté půjčené prostředky 18 000 18 000 100,0 % 
Uhrazené splátky dlouhod. půjček -587 -587 100,0 % 
    
    
Příjmy a financování celkem 185 114 178 132 96,2 % 
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 Upr. rozp. Skutečnost Plnění rozp. 
VÝDAJE 2006 k 31.12. 2006  
    
Silnice 9 783 10 694 109,3 % 
Poradenské a právní služby 120 164 136,7 % 
Opravy a udržování 60 5 8,3 % 
Opravy a udržování-čišt. komunikací 6 000 6 918 115,3 % 
Inves.-regenerace II.etapa (UZ 17722) 3 133 3 133 100,0 % 
Inves.-projekt 470 474 100,9 % 
    
Ost. pozem. komun. (rampy Rubín) 4 958 4 959 100,0 % 
Investice-stavby, projekty 3 000 3 000 100,0 % 
Investice-stavby 1 958 1 959 101,1 % 
    
Předškolní zařízení 4 531 4 410 97,3 % 
Neinvestiční příspěvky PO 4 360 4 360 100,0 % 
Opravy a udržování 171 50 29,2 % 
    
Základní školy 23 801 22 788 96,1 % 
Neinvestiční příspěvky PO 9 370 9 370 100,0 % 
Investice ZŠ termoventily 2 942 2 058 70,0 % 
Investice ZŠ Svornost 520 481 92,5 % 
Investice ZŠ Svornost (UZ 400) 4 969 4 969 100,0 % 
Investice ZŠ Svornost (UZ 98) 2 000 2 000 100,0 % 
Investice ZŠ Svornost (UZ 98662) 4 000 4 000 100,0 % 
    
Ost. školská zařízení (Plovdivská) 3 215 2 971 92,4 % 
Voda 250 182 72,8 % 
Teplo 2 385 2 217 93,0 % 
Elektrická energie 390 404 103,6 % 
Služby telekomunikací 20 22 110,0 % 
Poradenské a právní služby 10 0 -- 
Nákup služeb 55 41 74,6 % 
Opravy a udržování 105 105 100,0 % 
    
Školní stravování 2 850 2 850 100,0 % 
Neinvestiční příspěvky PO 2 850 2 850 100,0 % 
    
Kulturní dům Rubín 1 933 1 839 95,1 % 
Pracovní oděvy 3 3 100,0 % 
Drobný majetek 232 223 96,1 % 
Nákup materiálu 83 85 102,4 % 
Služby telekomunikací 60 52 86,7 % 
Nákup služeb 1 500 1 429 95,3 % 
Opravy a udržování 50 44 88,0 % 
Pohoštění  5 3 60,0 % 
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Dům spolkových aktivit Rubínek 803 882 100,0 % 
Drobný hmotný majetek 676 733 108,4 % 
Nákup materiálu 8 8 100,0 % 
Voda  0 1 -- 
Teplo 0 21 -- 
Nájemné 14 14 100,0 % 
Poradenské a právní služby 65 65 100,0 % 
Nákup služeb 40 40 100,0 % 
    
Kulturní dům Rubín (budova)  22 100 19 967 89,1 % 
Investice-stavby,projekty (UZ 400) 4 000 1 532 38,3 % 
Investice-stavby (úvěr) 18 000 18 000 100,0 % 
Investice-stavby (úroky z úvěru) 100 165 165,0 % 
    
Místní noviny 540 499 92,4 % 
    
Sbor pro občanské záležitosti 280 279 99,6 % 
Nákup materiálu 40 40 100,0 % 
Nákup služeb 60 60 100,0 % 
Věcné dary 150 149 99,3 % 
Ostatní výdaje (dary) 30 30 100,0 % 
    
Sportovní zařízení v majetku obce 1 684 1 496 88,8 % 
Nákup materiálu 0 1 -- 
Elektrická energie 540 348 64,4 % 
Služby peněž. ústavů 57 58 101,8 % 
Nákup služeb 474 470 99,2 % 
Opravy a udržování 60 67 111,7 % 
Investice-stavby 36 36 100,0 % 
Investice-mobilní ledová plocha 517 517 100,0 % 
    
Využití volného času dětí 3 250 3 260 100,3 % 
DDM Kroftova-voda 8 8 100,0 % 
DDM  Kroftova-plyn 48 58 120,8 % 
DDM Kroftova-elektrická energie 31 27 87,1 % 
Nákup služeb 5 7 140,0 % 
Hřiště-opravy a udržování 0 2 -- 
Stavby-hřiště Fandrlíkova 370 370 100,0 % 
Investice-regenerace II.etapa 2 026 2  026 100,0 % 
Investice-regenerace II.etapa 762 762 100,0 % 
    
Sociální výpomoci 18 340 17 337 100,0 % 
Sociální dávky 18 340 17 337 100,0 % 
    
Sociální pomoc dětem a mládeži 118 118 100,0 % 
Platy zaměstnanců 118 118 100,0 % 
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Bytové hospodářství 35 120 33 131 94,3 % 
Převod na VHČ (fin.vypořádání 2005) 4 000 4 000 100,0 % 
Investice-stavby,projekty 23 000 21 011 91,4 % 
Inves.-FBV (UZ 773) Minská 36 1 600 1 600 100,0 % 
Inves.-FBV (UZ 773)  Vychodilova 13 1 120 1 120 100,0 % 
Inves.-FBV (UZ 773) Tábor 12 1 000 1 000 100,0 % 
Inves.-SFRB (UZ 92703) Minská 36 4 400 4 400 100,0 % 
    
Pohřebnictví 20 20 100,0 % 
Poskytnuté náhrady 20 20 100,0 % 
    
Ostatní nakládání s odpady 115 105 91,3 % 
Nákup služeb-skládky do 5 metrů 115 105 91,3 % 
    
Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně 4 389 3 985 90,8 % 
Elektrická energie 25 30 120,0 % 
Poradenské  a právní služby 0 18 -- 
Nákup služeb-zeleň 4 300 3 884 90,3 % 
Nákup služeb-odpady, hydro-vrt 64 53 82,8 % 
    
Pečovatelská služba 16 005 15 991 99,9 % 
Platy zaměstnanců 8 550 8 555 100,1 % 
Ostatní osobní výdaje 750 702 93,6 % 
Pojistné na sociálním zabezpečení 2 429 2 547 104,9 % 
Pojistné na zdravotním pojištění 853 857 100,5 % 
Povinné úrazové poj. zaměstnanců 45 39 86,7 % 
Prádlo, oděv a obuv 114 120 105,3 % 
Drobný hmotný majetek 80 76 95,0 % 
Nákup materiálu 280 267 95,4 % 
Voda 100 97 97,0 % 
Teplo 60 58 96,7 % 
Plyn 280 262 93,6 % 
Elektrická energie 170 97 88,2 % 
Pohonné hmoty 480 376 78,3 % 
Služby pošt 70 70 100,0 % 
Služby telekomunikací 100 95 95,0 % 
Služby peněž. Ústavů (pojištění) 190 196 103,2 % 
Nájemné 12 12 100,0 % 
Služby školení a vzdělávání 60 57 95,0 % 
Nákup služeb 323 372 115,2 % 
Opravy a udržování 313 349 111,5 % 
Cestovné 50 45 90,0 % 
Ostatní výdaje (Fond zaměstnavatele) 100 102 102,0 % 
Investice-zařízení 136 136 100,0 % 
Investice-dopravní prostředky 460 451 98,0 % 
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Záležitosti požární ochrany 20 19 95,0 % 
Nákup služeb 20 19 95,0 % 
    
Zastupitelstva obcí 3 615 3 402 94,1 % 
Odměny členů zastupitelstev obcí 2 900 2 803 96,7 % 
Pojistné za sociální zabezpečení 472 429 90,9 % 
Pojistné na zdravotní pojištění 163 156 95,7 % 
Ostatní nákupy 80 14 17,5 % 
    
Obecní úřad 25 897 25 238 97,5 % 
Platy zaměstnanců 13 122 13 133 100,1 % 
Platy zaměstn.-úřad práce (UZ 13101) 215 215 100,0 % 
Ostatní osobní výdaje 660 399 60,5 % 
Pojistné na sociální zabezpečení 3 600 3 541 98,4 % 
Pojistné na zdravotní pojištění 1 250 1 221 97,7 % 
Povinné úrazové poj. Zaměstnanců 80 64 80,0 % 
Knihy a tisk 90 56 62,2 % 
Drobný hmotný majetek 130 123 94,6 % 
Nákup materiálu 570 574 100,7 % 
Voda 120 100 83,3 % 
Teplo 760 781 102,8 % 
Plyn 420 425 101,2 % 
Elektrická energie 540 558 103,3 % 
Pohonné hmoty 65 31 47,7 % 
Služby pošt 470 491 104,5 % 
Služby telekomunikací, internet 520 531 102,1 % 
Služby peněž. Ústavů 255 182 71,4 % 
Nájemné 18 18 100,0 % 
Poradenské a právní služby 80 56 70,0 % 
Školení a vzdělávání 150 153 102,0 % 
Nákup služeb 1 450 1 281 88,3 % 
Opravy a udržování 580 579 99,8 % 
Programové vybavení 31 31 100,0 % 
Cestovné 110 99 90,0 % 
Pohoštění 50 48 96,0 % 
Nájemné s právem koupě 130 130 100,0 % 
Ostatní nákupy 35 23 65,7 % 
Ostatní výdaje (příspěvky a dary) 280 277 98,9 % 
Nákup kolků 0 2 -- 
Ostatní výdaje (Fond zaměstnavatele) 116 116 100,0 % 
    
Výdaje z finančních operací 91 148 162,6 % 
Služby peněž. ústavů 0 57 -- 
Platby daní za obec 91 91 100,0 % 
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Finanční vypořádání z minulých let 514 514 100,0 % 
Vratka 2001-dotace FBV MMB 160 160 100,0 % 
Vratka FV 2005-sociální dávky 326 326 100,0 % 
Vratka FV 2005-správní poplatky, OP 8 8 100,0 % 
Vratka FV 2005-neodv. DPH 12/2005 16 16 100,0 % 
Vratka FV 2005-vymožené dítě 4 4 100,0 % 
    
Ostatní činnosti jinde nezařazené 60 60 100,0 % 
Vratka 2001-dotace MMR 60 60 100,0 % 
    
Volby do Parlamentu ČR 530 659 124,3 % 
    
Volby do zastupitelstev obcí 552 691 125,2 % 
    
    
Výdaje celkem 185 114 178 132 96,2 % 
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Příloha č. 2.  Konečný rozpočet městské části Brno-Žabovřesky za rok 2007 (v tis. Kč) 
 
 Upr. rozp. Skutečnost Plnění rozp. 
PŘÍJMY 2007 k 31.12. 2007  
    
Vlastní příjmy    
    
Daňové příjmy    
Daň z podnikání za obce 3 114 3 114 100,0 % 
Poplatek ze psů 740 719 97,2 % 
Poplatek za veřejné prostranství 1 400 1 330 95,0 % 
Poplatek ze vstupného 30 14 46,7 % 
Poplatek z ubytování 30 16 53,3 % 
Poplatek za výherní hrací přístroje 1 300 1 422 109,4 % 
Odvod 6 % výtěžku z VHP 900 1 063 118,1 % 
Správní poplatky 1 500 1 690 112,7 % 
    
Nedaňové příjmy    
    
Ostatní činnost v zemědělství     
Příjmy z pronájmu pozemků 480 464 96,7 % 
    
Ostatní správa stavebnictví    
Přijaté sankční platby 100 64 64,0 % 
    
Základní školy    
Příjmy ze služeb 50 21 42,0 % 
Příjmy z pronájmů 80 94 117,5 % 
    
Zař. střed. vzdělávání (Plovdivská 8)    
Příjmy ze služeb 1 960 1 014 51,7 % 
Příjmy z pronájmů 1 100 886 80,6 % 
    
KD Rubín a DSA Rubínek    
Příjmy z poskytovaných služeb 1 500 1 572 104,8 % 
Příjmy z pronájmu budov 1 600 1 463 91,4 % 
    
Sportovní zařízení v majetku obce    
Nájem hřiště Plovdivská 30 0 -- 
    
Bytové hospodářství    
Příjmy z prodeje nemovitostí 0 1 344 -- 
    
Pečovatelská služba    
Příjmy z poskytovaných služeb 2 300 2 827 122,9 % 
Ostatní příjmy 200 151 75,5 % 
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Sociální pomoc v rodině    
Vratka přeplatků sociálních dávek 0 1 -- 
    
Činnost místní správy    
Příjmy z poskytovaných služeb 242 203 83,9 % 
Příjmy z pronájmů budov 1 650 1 327 75,0 % 
Přijaté sankční platby 50 28 56,0 % 
Ostatní příjmy 1 860 1 533 82,4 % 
    
Příjmy z finančních operací    
Příjmy z úroků 500 197 39,4 % 
DPH za 12/2007 0 12 -- 
Občanské průkazy a pasy za 12/2007 0 1 -- 
    
Finanční vypořádání 2006 (UZ 206) 6 108 6 108 100,0 % 
10 % za prodej bytů 4 459 4 459 100,0 % 
20 % z prodeje majetku města  1 382 1 382 100,0 % 
Volby do Parlamentu ČR 129 129 100,0 % 
Volby do zastupitelstev obcí 138 138 100,0 % 
    
Přijaté dotace    
    
Neinv. Dotace ze SR    
Sociálně-právní ochr. Dětí (UZ 98216) 1 466 1 466 100,0 % 
Kont. Místo Czech Point (UZ 98116) 50 50 100,0 % 
    
Neinv. Dotace ze SR    
Dotace na státní správu a školství 9 827 9 827 100,0 % 
    
Ost. neinv. Dotace ze SR    
Sociální dávky (UZ 13306) 7 529 7 529 100,0 % 
Dotace z Úřadu práce (UZ 13101) 336 336 100,0 % 
    
Neinv. dotace z MMB    
Neúčelová dotace 53 528 53 528 100,0 % 
Oprava MŠ Plovdivská 500 500 100,0 % 
Oprava MŠ Gabriely Preissové 500 500 100,0 % 
Od obcí na žáky 74 74 100,0 % 
Oprava domu Kallabova 29 (UZ 773) 200 200 100,0 % 
Střed. volného času (DDM Kroftova) 35 35 100,0 % 
    
Převody z fondů hosp. čin. (UZ 400) 13 055 10 222 78,3 % 
Inves.-byty-převod odpisů VHČ 10 000 7 167 71,7 % 
Inves.-splátka půjčky z FBV MMB 587 587 100,0 % 
Rekonstrukce KD Rubín 2 468 2 468 100,0 % 
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Inves. Dotace z MMB    
Úprava ramp KD Rubín 10 000 10 000 100,0 % 
Rekonstrukce dětských hřišť 220 220 100,0 % 
    
    
Příjmy celkem 126 144 123 075 97,6 % 
    
Financování    
Změna stavu na bankovních účtech 1 800 -1 594 -- 
Uhrazené splátky dlouhod. Půjček -587 -587 100,0 % 
Dlouhod. Přijaté půjčené prostředky 6 500 6 500 100,0 % 
    
    
Příjmy a financování celkem 1 33 857 127 394 95,2 % 
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 Upr. rozp. Skutečnost Plnění rozp. 
VÝDAJE 2007 k 31.12. 2007  
    
Silnice 5 447 5 371 98,6 % 
Poradenské a právní služby 0 7 -- 
Opravy a udržování-čišt. Komunikací 5 324 5 334 100,2 % 
Opravy a udržování 123 14 11,4 % 
Investice-stavby 0 16 -- 
    
Ost. pozem. Komun. (rampy Rubín) 16 542 16 587 100,3 % 
Investice-stavby 16 542 16 587 100,3 % 
    
Předškolní zařízení 5 640 5 624 99,7 % 
Neinvestiční příspěvky PO 4 360 4 360 100,0 % 
Opravy a udržování 1 035 1 036 100,1 % 
Investice-budovy 245 228 93,1 % 
    
Základní školy 13 152 13 170 100,1 % 
Neinvestiční příspěvky PO 9 550 9 550 100,0 % 
Nákup materiálu 0 20 -- 
Opravy a udržování 1 035 1 034 99,9 % 
Investice-studie 130 130 100,0 % 
Investice-budovy 2 437 2 436 100,0 % 
    
Ost. školská zařízení (Plovdivská) 2 772 1 937 69,9 % 
Voda 230 190 82,6 % 
Teplo 1 844 1 212 65,7 % 
Elektrická energie 410 250 61,0 % 
Služby telekomunikací 20 20 100,0 % 
Poradenské a právní služby 3 0 -- 
Nákup služeb 115 114 99,1 % 
Opravy a udržování 130 131 100,8 % 
Platba daní a poplatků do SR 13 13 100,0 % 
Platba sankcí jiným rozpočtům 7 7 100,0% 
    
Školní stravování 2 850 2 850 100,0% 
Neinvestiční příspěvky PO 2850 2 850 100,0 % 
    
KD Rubín a DSA Rubínek 3 866 4 232 109,5 % 
Pracovní oděvy 3 2 66,7 % 
Drobný majetek 588 570 96,9 % 
Nákup materiálu 100 124 124,0% 
Voda  160 142 88,8% 
Teplo 360 429 119,2% 
Elektrická energie 443 522 117,8 % 
Služby telekomunikací 60 60 100,0 % 
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Nájemné 55 66 120,0% 
Nákup služeb 1 772 1 915 108,1 % 
Opravy a udržování 40 42 105,0 % 
Pohoštění  5 4 80,0 % 
Platba daní a poplatků do SR  18 18 100,0 % 
Investice-zařízení 262 338 129,0 % 
    
KD Rubín (budova) 4 668 4 669 100,0 % 
Investice-stavby,projekty (UZ 400) 2 468 2 468 100,0 % 
Investice-stavby  1 900 1 908 100,4 % 
Investice-stavby (úroky z úvěru) 300 293 97,7 % 
    
Místní noviny 530 499 94,2 % 
    
Sbor pro občanské záležitosti 280 288 102,9 % 
Nákup materiálu 16 16 100,0 % 
Nákup služeb 79 80 101,3 % 
Věcné dary 150 157 104,7 % 
Ostatní výdaje (dary) 35 35 100,0 % 
    
Sportovní zařízení v majetku obce 1 540 1 656 107,5 % 
Elektrická energie 555 770 138,7 % 
Služby peněž. ústavů 57 57 100,0 % 
Nákup služeb 587 480 81,8 % 
Opravy a udržování 0 8 -- 
Investice-stavby (ORG 3265) 220 220 100,0 % 
Investice-stavby 121 121 100,0 % 
    
Ostatní tělovýchovná činnost 500 500 100,0 % 
Neinves. dotace občanským sdružením 500 500 100,0 % 
    
Využití volného času dětí 611 585 95,7 % 
Drobný hmotný majetek 74 74 100,0 % 
DDM Kroftova-voda 17 7 41,2 % 
DDM  Kroftova-plyn 50 44 88,0 % 
DDM Kroftova-elektrická energie 23 12 52,2 % 
Nákup služeb 15 17 113,3 % 
Hřiště-opravy a udržování 7 6 85,7 % 
Investice –stavby 377 377 100,0 % 
Investice-hřiště  48 48 100,0 % 
    
Bytové hospodářství 13 885 11 052 79,6 % 
Převod na VHČ (fin.vypořádání 2006) 3 685 3 685 100,0 % 
Převod na VHČ-oprava (UZ 773) 200 200 100,0 % 
Investice-stavby, projekty (UZ 400) 10 000 7 167 71,7 % 
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Ostatní nakládání s odpady 115 81 70,4 % 
Nákup služeb-skládky do 5 metrů 115 81 70,4 % 
    
Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně 4 420 4 091 92,6 % 
Drobný hmotný majetek 0 12 -- 
Elektrická energie (hydro-vrt) 30 43 143,3 % 
Nákup služeb-zeleň 4 300 3 977 92,5 % 
Nákup služeb-odpady, hydro-vrt 90 59 65,6 % 
    
Sociální výpomoci 7 529 6 050 80,4 % 
Sociální dávky (UZ 13306) 7 529 6 050 80,4 % 
    
Zařízení pro děti vyž. okam. pomoc 1 466 1 419 96,8 % 
Sociálně-právní ochr. dětí (UZ 98216) 1 466 1 419 96,8 % 
    
Pečovatelská služba 16 971 16 823 99,1 % 
Platy zaměstnanců 9 200 9 246 100,5 % 
Ostatní osobní výdaje 900 854 94,9 % 
Pojistné na sociálním zabezpečení 2 650 2 582 97,4 % 
Pojistné na zdravotním pojištění 890 895 100,6 % 
Povinné úrazové poj. zaměstnanců 45 41 91,1 % 
Prádlo, oděv a obuv 150 115 76,7 % 
Drobný hmotný majetek 140 146 104,3 % 
Nákup materiálu 250 312 124,8 % 
Voda 110 101 91,8 % 
Teplo 60 59 98,3 % 
Plyn 300 245 81,7 % 
Elektrická energie 170 166 97,7 % 
Pohonné hmoty 450 296 65,8 % 
Služby pošt 60 50 83,3 % 
Služby telekomunikací 105 98 93,3 % 
Služby peněž. ústavů (pojištění) 190 180 94,7 % 
Nájemné 10 11 110,0 % 
Služby školení a vzdělávání 50 57 114,0 % 
Nákup služeb 370 430 116,2 % 
Opravy a udržování 180 220 122,2 % 
Cestovné 50 44 88,0 % 
Platba daní a poplatků do SR 1 1 100,0 % 
Ostatní výdaje (Fond zaměstnavatele) 90 88 97,8 % 
Investice-dopravní prostředky 550 586 106,6 % 
    
Záležitosti požární ochrany 20 20 100,0 % 
Nákup služeb 20 20 100,0 % 
    
Zastupitelstva obcí 3 610 3 531 97,8 % 
Odměny členů zastupitelstev obcí 2 900 2 905 102,2 % 
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Pojistné za sociální zabezpečení 468 459 98,1 % 
Pojistné na zdravotní pojištění 162 164 101,2 % 
Ostatní nákupy 80 3 3,8 % 
    
Obecní úřad 25 219 24 126 95,7 % 
Platy zaměstnanců 13 849 13 401 96,8 % 
Platy zaměstn.-úřad práce (UZ 13101) 336 336 100,0 % 
Ostatní osobní výdaje 600 607 101,2 % 
Pojistné na sociální zabezpečení 3 835 3 592 93,7 % 
Pojistné na zdravotní pojištění 1 327 1 270 95,7 % 
Povinné úrazové poj. zaměstnanců 100 67 67,0 % 
Knihy a tisk 90 41 45,06 % 
Drobný hmotný majetek 320 245 76,6 % 
Nákup materiálu 50 50 100,0 % 
Voda 380 338 89,0 % 
Teplo 80 53 66,3 % 
Plyn 410 457 111,5 % 
Elektrická energie 366 382 104,4 % 
Pohonné hmoty 65 43 66,2 % 
Služby pošt 410 342 83,4 % 
Služby telekomunikací, internet 470 457 97,2 % 
Služby peněž. ústavů 30 24 80,0 % 
Nájemné 17 17 100,0 % 
Poradenské a právní služby 40 36 90,0 % 
Školení a vzdělávání 90 63 70,0 % 
Nákup služeb 1 465 1 427 97,4 % 
Opravy a udržování 166 143 86,1 % 
Programové vybavení 55 56 101,8 % 
Cestovné 90 87 96,7 % 
Pohoštění 50 50 100,0 % 
Nájemné s právem koupě 35 33 94,3 % 
Ostatní nákupy 0 16 -- 
Ostatní výdaje (příspěvky a dary) 260 247 95,0 % 
Nákup kolků 5 9 55,6 % 
Ostatní výdaje (Fond zaměstnavatele) 100 109 109,0 % 
Investice –výpočetní technika 128 128 100,0 % 
    
Výdaje z finančních operací 443 452 102,0 % 
Úroky z úvěru 300 298 99,3 % 
Služby peněž. ústavů-poplatky 0 69 -- 
Služby peněž. ústavů-pojištění majetku 125 133 106,4 % 
Platby daní za obec-DPPO za rok 2006 18 18 100,0 % 
Ost. výdaje (účet v Komerční bance) 0 -66 -- 
    
Finanční vypořádání 2006 1 781 1 781 100,0 % 
Vratka-sociální dávky 1 003 1 003 100,0 % 
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Vratka-neodeslaný prodej majetku 774 774 100,0 % 
Vratka-vybrané neodeslané poplatky 1 1 100,0 % 
Vratka-vymožené výživné 3 3 100,0 % 
    
    
Výdaje celkem 133 857 127 394 95,2 % 
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