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Anotace 

Diplomová práce se zabývá celkovým zhodnocením hospodaření obce Lešná s použitím 

vybraných finančních metod a to v letech 2007 – 2011. Práce je rozdělena do několika 

části. Teoretická část se zabývá zjištěnými poznatky fungování hospodaření obcí v ČR. 

V praktické části je obec Lešná představena a její stav příjmů a výdajů je analyzován. 

Na základě zjištěných nedostatků jsou navrhnuty opatření, která vedou ke zlepšení 

finanční situace obce Lešná v nadcházejících letech. 

 

 

Annotation 

The diploma thesis deals with the overall evaluation of management of the corporation 

Lešná, that is based on the usage of the selected financial methods during the period 

2007 – 2011. The paper is divided into the several parts. The theoretical part deals with 

the findings of the management of the corporations located in the Czech Republic and 

in the practical part, the corporation Lešná is introduced and its revenues and 

expenditures are analyzed. The suggested proposals are based on the detected 

weaknesses and lead to improvement of its financial situation in the upcoming years. 
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ÚVOD  

 

Česká republika se člení na kraje, které jsou považovány za vyšší územní samosprávní 

celky, a obce, které jsou základní územní samosprávní celky. Obec je tedy vždy 

součástí vyššího územního samosprávného celku, tedy kraje. Vytvořit nebo zrušit vyšší 

územní samosprávný celek lze jen ústavním zákonem č. 1/1993 Sb.  

 

Obec je veřejnoprávní korporace, má svůj vlastní majetek a vystupuje jako sdružení 

jednotlivců, kteří jako fyzické osoby mají státní občanství České republiky nebo jsou 

v obci hlášeni k trvalému pobytu, vystupují v roli občanů. V právních vztazích 

vystupuje svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.  

 

Obce má kromě funkcí a práv, také mnoho povinností. Hlavní povinností obce je 

zajištění příjmů do územního rozpočtu obce, který je součástí soustavy veřejných 

rozpočtů. Každá obec také spravuje svůj majetek, který musí být využíván účelně          

a hospodárně dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec je povinna podílet se na 

dalším rozvoji, pečovat (chránit před poškozením, odcizením či zneužitím) a evidovat 

majetek, který má ve svém vlastnictví.   

 

Diplomová práce se zabývá, návrhem na zlepšení hospodaření obce Lešná. Analyzuji 

příjmy a výdaje rozpočtu obce v letech 2007 – 2011. Tato Diplomová práce byla 

vytvořena na základě spolupráce s Obcí Lešná.  

 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř částí. První část obsahuje cíle a metody práce. 

Druhá část je zaměřena na teoretická východiska práce, pro bližší seznámení s pojmy 

souvisejícími s veřejným sektorem. Ve třetí části je charakterizována Obec Lešná a 

provedena analýza hospodaření, kde budou použity výkazy FIN 2-12 za období 2007 – 

2011. Poslední část je zaměřena na vlastní návrhy zlepšení hospodaření Obce Lešná.  
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

1.1 Vymezení problému 

Obec Lešná je územním samosprávným celkem, jenž hospodaří na základě rozpočtu 

schváleného zastupitelstvem obce. Tento rozpočet se schvaluje na jeden kalendářní rok. 

Obec Lešná využívá metodiku sestavování rozpočtu tzv. přírůstkovou metodu, kdy se 

opírá o minulé období a rozpočet většinou navýší o určité procento. Obec Lešná také 

vychází z přání občanů, kteří mohou své návrhy a připomínky k sestavení rozpočtu 

doručit na podatelně obecního úřadu Lešná.  

 

Obec Lešná je malá obec, a tudíž je závislá na přerozdělování příjmů ze státního 

rozpočtu a také na poskytnutých dotacích. Běžný provoz tzv. provozní hospodaření je 

obec schopna financovat z vlastních zdrojů, ale v případě investičního hospodaření, 

investiční příjmy obce nestačí k úhradě investičních výdajů. Tyto záporné rozdíly byla 

obec Lešná schopna v roce 2007 a 2008 pokrýt z přebytků provozního hospodaření, ale 

v letech 2009 – 2011, již obec Lešná vykazovala záporný výsledek hospodaření, kdy 

celkové výdaje převyšovaly celkové příjmy. Cílem obce Lešná by měl být tedy 

přebytkový, případně vyrovnaný rozpočet.  

 

1.2 Cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení finanční situace na základě příjmů          

a výdajů rozpočtu Obce Lešná v období 2007 – 2011 a následné návrhy, opatření, či 

doporučení na zlepšení hospodaření Obce Lešná.  

 

K dosažení uvedených cílů jsou stanoveny následující dílčí cíle:  

• Porovnání schváleného a skutečného rozpočtu Obce Lešná. 

• Analyzovat příjmy a výdaje Obce Lešná v období 2007 – 2011. 

• Zhodnocení hospodaření Obce Lešná, sledováním provozních příjmů a výdajů 

odděleně od příjmů a výdajů investičních.  

• Návrhy jak zvýšit příjmy popřípadě snížit výdaje, které povedou ke zlepšení 

hospodaření Obce Lešná. 

  



 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISK

 

2.1 Struktura veřejné správy v

Veřejná správa je v ČR tvo

mezi nimi. Státní správa je p

představuje nejvyšší orgán moci výkonné a politické. Je to orgán se vš

působností, v oblasti práva, kontroluje, sjednocuje a koordinuje 

a jiných ústředních orgánů

jsou ministerstva a např. Č

úřad. Podstatným rysem státní správy je jednotná úprava výkonu pro celé území státu 

daná zákonem (hierarchická struktura a pod

orgánům). 1 

 

Obrázek 1: Schéma veřejné správy

Financování měst, obcí a region

Praha: Grada Publishing, 2009. 304 s. 

 

 

                                                          
1 PROVAZNIKOVÁ, R. Financování m

vydání. Praha: Grada Publishing, 2009. 304 s. ISBN 978

 

 

Veřejná správa

Státní 
správa

12 

TEORETICKÁ VÝCHODISK A PRÁCE 

řejné správy v České republice 

ČR tvořena soustavou orgánů státní a územní samosprávy a vazeb 

i nimi. Státní správa je přímo nebo zprostředkovaně řízena ústř

edstavuje nejvyšší orgán moci výkonné a politické. Je to orgán se vš

práva, kontroluje, sjednocuje a koordinuje činnosti ministerstev 

edních orgánů. Dalšími ústředními orgány se specializovanou p

jsou ministerstva a např. Český statistický úřad, Český úřad zeměměř č

ad. Podstatným rysem státní správy je jednotná úprava výkonu pro celé území státu 

á zákonem (hierarchická struktura a podřízenost nižších orgánů státní správy vyšším 

 

Schéma veřejné správy – vlastní zpracování (Zdroj: PROVAZNIKOVÁ, R. 

st, obcí a regionů: teorie a praxe, 2. aktualizované a rozší

Praha: Grada Publishing, 2009. 304 s. ISBN 978-80-247-2789-9. Str. 12

                   
Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 2. aktualizované a rozší

Praha: Grada Publishing, 2009. 304 s. ISBN 978-80-247-2789-9. Str. 12 

Veřejná správa

Samospráva

Územní 
samospráva

Zájmová 
skupina

 státní a územní samosprávy a vazeb 

řízena ústřední vládou, která 

edstavuje nejvyšší orgán moci výkonné a politické. Je to orgán se všeobecnou 

činnosti ministerstev      

edními orgány se specializovanou působností 

ě ěřičský a Katastrální 

ad. Podstatným rysem státní správy je jednotná úprava výkonu pro celé území státu 

státní správy vyšším 

Zdroj: PROVAZNIKOVÁ, R. 

, 2. aktualizované a rozšířené vyd. 

Str. 12) 

. aktualizované a rozšířené 
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Tabulka 1: Veřejná správa ČR (Zdroj: PROVAZNIKOVÁ, R. Financování měst, obcí    

a regionů: teorie a praxe, 2. aktualizované a rozšířené vyd. Praha: Grada Publishing, 

2009. 304 s. ISBN 978-80-247-2789-9. Str. 27.) 

 

STÁTNÍ SPRÁVA 

 
ÚZEMNÍ 

SAMOSPRÁVA 
 

Úroveň Úřady Působnost 
 

Samospráva 
 

Ústřední 
Vláda ČR všeobecná ne 
Ministerstva a jiné ústřední orgány 

speciální ne 
(např. ČSÚ, NKÚ, ÚOHS) 

Krajská 

Odvětvové správní úřady 
speciální ne 

(např. finanční ředitelství) 
Detašovaná pracoviště úředních správ, 
Úřadů speciální ne 
(např. ČSÚ) 
Krajské úřady – VÚSC všeobecná ano 

Okresní 
Jiné správní úřady 

speciální ne 
(např. úřady práce, finanční úřady) 

Obecní 
205 obcí s rozšířenou působností 
(namísto OkÚ, magistrát města Brna, 
Ostravy, Plzně) 

všeobecná ano 

Hl. město Praha Úkoly ve státní správě 
prolínají se všemi územními 

úrovněmi 
 
Úřady se zvláštními územními obvody, či pouze v 
určitých oblastech státu (např. báňské úřady, správy 
národních parků) 

speciální ne 

 

 

 

 

 

 



 

Z pohledu územní samosprávy existuje v

základní jednotkou podle Ústavy 

Vyšším druhým stupněm dle ústavy jsou kraje. Název kraj vznikl 

základě zákona č. 347/1997 Sb.

ústavního zákona České národní rady 

zákona bylo na území Č

celků – krajů (viz obrázek č

 

 

Obrázek 2: Členění krajů

Dostupný z WWW: http://modraplaneta.nazory.eu/kraje
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pohledu územní samosprávy existuje v České republice dvoustupň

základní jednotkou podle Ústavy ČR (ústavní zákon č. 1/1993 hlava VII 

Vyšším druhým stupněm dle ústavy jsou kraje. Název kraj vznikl 

č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších samosprávných celk

ské národní rady č. 1/1994 Sb, Ústava České republiky.

zákona bylo na území České republiky vymezeno 14 vyšších územních samosprávných 

rázek č. 2) 

Č ění krajů v ČR (Zdroj: Modrá planeta [online]. [cit. 2012

http://modraplaneta.nazory.eu/kraje-cr.) 

 

eské republice dvoustupňový systém, kde 

. 1/1993 hlava VII čl. 99) je obec. 

m dle ústavy jsou kraje. Název kraj vznikl 01. 01. 2001 na 

ení vyšších samosprávných celků a o změně 

České republiky. Dle tohoto 

eské republiky vymezeno 14 vyšších územních samosprávných 

 

Modrá planeta [online]. [cit. 2012-02-02] 
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2.2 Obce a její orgány 

2.2.1 Základní znaky právního postavení obce 

Podle Ústavy je obec tvořena třemi základními pilíři, a to: 

• Územím 

• Občany 

• Samosprávou 

 

Obce je dle §1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, základním územním samosprávným 

společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Každá 

část území České republiky je pak součástí území některé obce, pokud nestanoví zákon 

jinak. Tuto výjimku tvoří vojenské újezdy, kde samospráva není. Obec může vzniknout 

nově, a to buď sloučením dvou obcí, nebo oddělením části obce.2 Po vzniku nové obce 

je nutno vyhlásit volby do jejího zastupitelstva.3  

 

Občané obce jsou všechny fyzické osoby, které jsou státními občany České republiky    

a jsou v obci hlášeny k trvalému pobytu. Občané obce starší 18. let mají vymezené 

postavení, které jim zaručuje aktivní možnost realizovat právo na samosprávu vlastním 

přístupem.4  

Jde o práva, jež lze uplatňovat vůči obci a jejím orgánům: 

• Právo volit a být volen do zastupitelstva obce. 

• Právo hlasovat v místním referendu. 

• Právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem 

svá stanoviska k projednávaným věcem.  

• Práva vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za 

uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na 

zasedání zastupitelstva obce.  

• Právo nahlížet do rozpočtu obce a do jejího závěrečného účtu za uplynulý 

kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, do usnesení rady, 

výborů zastupitelstva a komisí rady obce a pořizovat z nich výpisy.  
                                                           
2 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. § 19 až 26 
3 SVAZ OBCÍ A MĚST ČESKÉ REPUBLIKY, Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 

2010, Praha 2010, vydání 1., 184 s. ISBN 978-80-254-8660-3. Str. 14 
4 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. § 16 odst. 2  
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• Právo požadovat projednání určité záležitosti v samostatné působnosti obce 

radou obce nebo zastupitelstvem obce, je-li žádost podepsána nejméně 0,5% 

občanů obce.  

• Cizí státní občan starší 18 let může práva bez výjimky nabýt za předpokladu, že 

je v obci hlášen k trvalému pobytu, což umožňuje mezinárodní smlouva, kterou 

je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. 5 

 

2.2.2  Samostatná působnost obce 

Dle zákona do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce       

a občanů obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje 

v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro 

rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jedná se především          

o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby 

informací, výchovy a vzdělání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného 

pořádku. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí: 

• Vydáním obecně závazných vyhlášek  

• V ostatních případech též jinými právními předpisy 6 

 

2.2.3 Přenesená působnost 

Přenesenou působností rozumíme výkon státní správy, kterou stát přenesl na obce a jejíž 

rozsah je vždy určen zákony. K výkonu státní správy obce dostávají příspěvek na 

přenesenou působnost. Státní příspěvek ve většině případů nepokrývá skutečné náklady, 

a tak už léta obce doplácejí na výkon státní správy „ze své kapsy“. V přenesené 

působnosti obec vydává nařízení, vydává správní rozhodnutí, přitom se řídí zákony       

a jinými právními předpisy. Při správních rozhodnutích se řídí případně též usneseními 

vlády a směrnicemi úředních správních úřadů a opatřeními krajského úřadu učiněnými 

v rámci kontroly, jak si obce v přenesené působnosti tzv. vede.  

 

 

                                                           
5 SVAZ OBCÍ A MĚST ČESKÉ REPUBLIKY, Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 
2010, Praha 2010, vydání 1., 184 s. ISBN 978-80-254-8660-3. Str. 14 
6
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. § 35 
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Po reformě veřejné správy se rozlišují tři typy obcí podle toho, jak velký rozsah výkonu 

státní správy jim byl svěřen 7: 

• Obce (minimální rozsah státní správy) 

o Obce I. typu 

• Obce s pověřenými obecními úřady 

o Obce II. typu 

• Obce s rozšířenou působností  

o Obce III. typu 

 

2.2.4 Kategorie obcí – statutární města, hlavní město Praha, města a městyse 

Termín obec zahrnuje více kategorií. Jednou z nich jsou statutární města. Těch je 

v současnosti 23 a jejich počet se mění. Statutární města se od ostatních měst odlišují 

tím, že mají právo obecně závaznou vyhláškou (statutem) stanovit městské části nebo 

obvody, které jsou samosprávnými jednotkami s vlastními orgány jako jiné obce. 

Zvláštní zákon má hlavní město Praha, které je současně obcí i krajem a které se vnitřně 

člení na městské části. Postavení městských částí hlavního města Prahy se od městských 

částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst odlišují zejména 

v tom, že mají částečnou právní subjektivitu. V rozsahu stanoveném zákonem                

a statutem vystupují v právních vztazích svým jménem, na vlastní odpovědnost             

a vykonávají při nakládání se svěřeným majetkem hlavního města Prahy práva               

a povinnosti vlastníka. Město a městys je další kategorie obcí, přičemž městys byl do 

zákona o obcích znovu zaveden v roce 2006. Jde o návrat historického titulu určitého 

typu obce a zákon stanovuje, za jakých podmínek může obce toto označení získat. 

Stejně jako se vrátilo označení městys obcím, které v historii městysem byly, tak se 

vrátilo i historické označení město. To neznamená, že o titul město nebo městys 

nemohou žádat obce nové. Jen musí splňovat podmínky pro kladné stanovisko vlády. 

To, že se určitá obec stane městem, nebo městysem, nemá vliv na její kompetence. Titul 

je jen čestným označením obce. 8  

                                                           
7 SVAZ OBCÍ A MĚST ČESKÉ REPUBLIKY, Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 

2010, Praha 2010, vydání 1., 184 s. ISBN 978-80-254-8660-3. Str. 15 
8
 SVAZ OBCÍ A MĚST ČESKÉ REPUBLIKY, Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 

2010, Praha 2010, vydání 1., 184 s. ISBN 978-80-254-8660-3. Str. 15 - 16 
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2.2.5 SWOT Analýza 9 

Podněty na vytvoření analýzy SWOT přicházejí z vnějšího prostředí obce, ale i z obce 

samotné a subjektů působících na jejím území. Základním nástrojem situační analýzy 

obce je odpověď na otázku „Kde se obec v současné době nachází a kam směřuje“. 

 

ANALÝZA VNIT ŘNÍCH FAKTORŮ – SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK 

1. analýza fyzických a přírodních podmínek obce – kritéria 

� Zeměpisná poloha 

� Topografie 

� Přírodní zdroje 

� Kvalita životního prostředí 

� Klima 

 

2. Analýza obyvatelstva – kritéria 

� Počet obyvatel celkem, z toho počet mužů, z toho počet žen 

� Počet domácností  

� Věková struktura 

� Hustota osídlení (počet obyvatel na km2)  

� Národnostní struktura 

 

3. Analýza ekonomiky města 

� Zhodnocení významu cestovního ruchu 

� Analýza pozic největších podniků v obci  

� Počet malých a středních podniků 

 

 

  

                                                           
9 HARASIMOVÁ, S. Marketing ve veřejné správě, Opava: OPTYS 2009, vydání 1., 109 s. ISBN 978-80-
85819-74-8. Str. 101 - 104 
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4. Analýza trhu práce 

� Míra nezaměstnanosti  

� Počet volných pracovních míst 

� Počet každoročních nových absolventů místních středních a vysokých 

škol 

� Problémové skupiny obyvatelstva 

� Model dojíždění do zaměstnání  

� Mzdové tarify 

 

5. Analýza infrastruktury obce – doprava 

� Silniční doprava – územně dopravní komunikace spojující obec s okolím 

� Úroveň místních komunikací 

� Dopravní společnosti sloužící obci 

� Autobusová doprava 

� Železniční doprava 

 

6. Analýza občanské infrastruktury obce 

� Bytová politika (množství bytů a jejich struktura, kvalita bytového 

fondu, nová bytová výstavba, vývoj počtu žadatelů o byt a další) 

� Školství (typy a počty škol všech stupňů, kapacita školských zařízení, 

programy rozvoje vzdělávání) 

� Zdravotnická a sociální péče (nabídka lékařských služeb, dostupnost, 

počet lékařů na jednoho obyvatele) 

� Kultura (kulturní zařízení, divadla, kina, koncertní sály, historické 

objekty v památkové péči, muzea, výtvarné galerie, knihovny, ZOO atd.) 

� Sport a rekreace (sportovní zařízení, sportovní kluby, stadiony, hřiště, 

rekreační plochy a zařízení, lesoparky, cyklistické stezky) 

� Hotely, ubytovací a stravovací zařízení 

� Obchody a služby  

� Sortimentní skladba, dostupnost, umístění a typ komunálních služeb.  
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ANALÝZA EXTERNÍCH FAKTOR Ů – PŘÍLEŽITOSTÍ A HROZEB 

Analýza externích faktorů se zaměřuje spíše na faktory a trendy, které obce ovlivňují 

zvenčí např. 

� Vytvoření nových stupňů samosprávných celků 

� Rostoucí význam služeb a cestovního ruchu  

� Klesající význam zemědělství a těžkého průmyslu 

� Mezinárodní tendence k vytváření větších regionů  

� Využívání nových surovinových nebo energetických zdrojů 

� Rostoucí význam marketingu a záruk kvality 

� Klesající průměrná velikost podniků 

� Rostoucí význam čistého zdravotního prostředí 

� Vstupy zahraničního kapitálu  

� Propojení novou sítí celostátních silničních tras (dálnice) 

� Propojení rychlostními železnicemi 

� Rostoucí mobilita firem 

 

2.2.6 Orgány obce 

A. Zastupitelstvo obce 10 

Zastupitelstvo obce je složeno z členů, které si volí občané obce. Jedná se o zástupce 

jednotlivých politických stran v obci, kteří jsou voleni v komunálních volbách na 

čtyřleté volební období. Počet členů zastupitelstva se stanoví dle počtu obyvatel. 

 

Tabulka 2: Počet členů zastupitelstva obce dle počtu obyvatel (Zdroj:  § 68 zákona       

č. 128/2000 Sb., o obcích) 

 

Počet obyvatel Počet členů v zastupitelstvu obce 

do 500 5 - 15 členů 

500 – 3000 7 - 15 členů 

3000 - 10 000 11 - 25 členů 

10 000 - 50 000 15 - 35 členů 

50 000 - 150 000 25 - 45 členů 

 nad 150000 35 - 55 členů 

                                                           
10 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  § 67 – 98 
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Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož 

se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji 

na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce 

(města, městyse) a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. Člen 

zastupitelstva obce skládá slib před zastupitelstvem obce pronesením slova „slibuji“      

a potvrdí složení slibu svým podpisem. Funkce člena zastupitelstva je funkcí veřejnou.  

 

Člen zastupitelstva má při výkonu funkce tyto práva: 

a) Předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na 

projednání 

b) Vznášet dotazy, připomínky, podněty  

c) Požadovat od zaměstnanců obce informace ve věcech, které souvisejí s výkonem 

jeho funkce 

 

Zastupitelstvo obce např.: 

• schvaluje program rozvoje obce 

• schvaluje rozpočet a závěrečný účet obce 

• zřizuje trvalé a dočasné peněžní fondy obce 

• vydává obecně závazné vyhlášky obce 

• zřizuje a ruší výbory, volí jejich předsedy a další členy  

• volí a může odvolat z řad svých členů: 

o starostu 

o místostarostu 

o členy rady (radní) 

• stanoví počet členů rady obce 

• zřizuje a ruší výbory, volí jejich předsedy a odvolává je z funkce 

• zřizuje a ruší obecní policii 
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Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno dle §85 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., 

rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech: 

• nabytí a převod nemovitých věcí, převod bytů a nebytových prostor z majetku 

obce. 

• poskytování věčných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši 

nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce. 

• poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským 

sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým 

osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, 

podpory rodin, pořádní ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, 

protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí. 

• uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy 

o sdružení, jehož je obce účastníkem. 

• peněžité a nepeněžité vklady PO. 

• vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč. 

• zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč. 

• dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců. 

• postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč. 

• uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, 

o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku          

a smlouvy o sdružení. 

• zastavení movitých věcí. 

• vydání komunálních dluhopisů. 

 

Zastupitelstvo obce se schází dle potřeby nejméně však 4x ročně. Zastupitelstvo obce 

svolává a zpravidla řídí starosta obce. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li 

přítomna nadpoloviční většina všech členů. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné. 

Zápis zastupitelstva je nutno pořídit do 10- ti dnů po skončení zasedání, zápis musí být 

k nahlédnutí na obecním úřadu.  
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B. Rada obce 11 

Rada obce je výkonným orgánem obce, který podléhá zastupitelstvu obce. Radu obce 

tvoří starosta, místostarosta a další členové rady voleni z řad zastupitelstva obce. Počet 

členů rady (radních) je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přitom počet členů 

nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce se volí pouze 

v obcích, kde zastupitelstvo obce má více než 15 členů. Rada obce se schází dle potřeby 

a její jednání je neveřejné, pouze pokud si rada obce vyžádá člena zastupitelstva či jiné 

osoby, mohou se tyto osoby jednání účastnit. Rada obce pořizuje na svém jednání zápis, 

který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se uvádí 

počet přítomných členů rady obce, program jednání, průběh a výsledek hlasování            

a návrhy na usnesení. Zápis musí být pořízen do 7 dnů od konání rady obce. Námitky 

radních k zápisu rozhodne nejbližší schůze rady obce. Zápis musí být uložen u obecního 

úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce.  

 

Radě obce je dle §102 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., vyhrazeno např.: 

• zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět 

rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. 

• vydávat nařízení obce. 

• projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy 

zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce. 

• zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady obce, jmenovat a odvolávat 

z funkce jejich předsedy a členy.  

• kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné 

působnosti obce. 

• stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v org. složkách 

obce. 

• ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce. 

• rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce. 

• stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností. 

• schvalovat organizační řád obecního úřadu. 

 
                                                           
11

  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. § 99 – 102 a) 
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C. Starosta 12 

Starostu a místostarostu obce volí do funkce zastupitelstvo obce z řad svých členů. 

Starosta obce je hlavním představitelem obce a zastupuje obec navenek. Starosta obce 

dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.: 

• odpovídá za včasné objednání, přezkoumání hospodaření obce za uplynulý 

kalendářní rok (audit obce). 

• odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce. 

• plní úkoly zaměstnavatele, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci 

obce a stanovuje výši jejich platu. 

• svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce. 

• podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a rady obce. 

• Starostu zastupuje místostarosta v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy 

starosta nevykonává funkci.    

 

D. Obecní úřad 13 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu (pouze je-li tato 

funkce zřízena, tato funkce se  zřizuje u obcí s rozšířenou působností nebo v obcích 

s pověřeným obecním úřadem) a zaměstnanci obce zařazeni do obecního úřadu. Obecní 

úřad dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.: 

a) Samostatná působnost: 

� plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce. 

� pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. 

 

b) Přenesená působnost 

� vykonává státní správu v rozsahu vymezeném v tomto zákoně, kromě té 

činnosti, která je svěřená do působnosti zvláštního orgánu.  

 

  

                                                           
12

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. § 103 – 108 
13

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. § 109 – 111  
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E. Výbory 14 

Výbory obce jsou kontrolní orgány zastupitelstva obce. Výbory může zřídit 

zastupitelstvo obce, počet členů musí být lichý. Zastupitelstvo obce musí vždy zřídit: 

 

• Finanční výbor, který provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními 

prostředky obce. 

• Kontrolní výbor, který kontroluje usnesení zastupitelstva a rady obce, dále 

kontroluje dodržování právních předpisů. 

 

Výbory se schází dle potřeb a na svém zasedání píší zápis o kontrole, který podepisuje 

předseda výboru (předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce). V zápise uvede, 

co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhová opatření směřující 

k odstranění případných nedostatků.  

 

F. Komise 15 

Komise jsou iniciativní a poradní orgány, které může zřídit rada obce. Nejčastěji se na 

obcích zakládají komise pro kulturu a sport, sociální, povodňová, majetkoprávní            

a bytového hospodářství, architektury a regenerace památek, životního prostředí, 

obchodu a živnosti, pro prevenci kriminality a bezpečnosti, dopravy, cestovního ruchu, 

školství, veřejného pořádku a další.  

 

  

  

                                                           
14

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. § 117 – 121  
15

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. §122  
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2.2.7 Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce 

Souhrnně je označujeme jako právní předpisy obce a jsou prostředkem právní regulace 

při respektování demokratické plurality společenských a politických zájmů různých 

územních společenství. Fakt, že stát přenechává část právotvorné pravomoci územním 

samosprávným celkům, představuje do jisté míry demokratickou pojistku proti centrální 

moci v rukou jediného subjektu.16 

Obecně závazné vyhlášky, které vydává obec ve své samostatné působnosti, patří do 

tzv. původní, originální právně normotvorné pravomoci. Jejich existence je zakotvena 

přímo v Ústavě ČR. Obecnou úpravou vydávání obecně závazných vyhlášek najdete 

především v zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích. Tento zákon určuje věcné oblasti, 

v nichž jsou obce oprávněny bez výslovného zákonného zmocnění tvořit právo. Pro 

všechny tyto věcné oblasti platí společná podmínka, že musí jít o záležitosti v zájmu 

obce a občanů obce, tzn. o záležitosti místního významu. 

 

Jde především o tyto povinnosti: 

a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku – může stanovit, které 

činnosti, jež by mohly veřejný pořádek narušit nebo být v rozporu s dobrými 

mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech   

a v čase obecně závaznou vyhláškou určených nebo stanovit, že na některých 

veřejných prostranstvích v obci jsou takové činnosti zakázány.  

b) pro pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních 

podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, a to stanovením závazných podmínek 

v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.  

c) k udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního 

prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a k užívání zařízení obce 

sloužících k potřebám veřejnosti.  

d) jiná povinnost, kterou stanoví zvláštní zákon. 17 

 

                                                           
16

 SVAZ OBCÍ A MĚST ČESKÉ REPUBLIKY, Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 
v roce 2010, Praha 2010, vydání 1., 184 s. ISBN 978-80-254-8660-3. Str. 22 
17 SVAZ OBCÍ A MĚST ČESKÉ REPUBLIKY, Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 
v roce 2010, Praha 2010, vydání 1., 184 s. ISBN 978-80-254-8660-3. Str. 22 
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Nařízení obce jsou druhým typem právních předpisů. Obec je vydává ve své přenesené 

působnosti, a to na základě a v mezích zákona. Pravomoc vydávat nařízení obce je 

zakotvena také přímo v Ústavě ČR. Jde však o podzákonné právní normy. Mají tedy 

(podobně jako například vyhlášky ministerstev) charakter provádějících právních 

předpisů k zákonům a k tomu, aby je obec mohla vydat, potřebuje mít vždy výslovné 

zákonné zmocnění. Nařízení obce musejí být na rozdíl od obecně závazných vyhlášek 

v souladu nejen se zákony, ale i s právními předpisy vydanými na základě zákona. 

Schvalování obecně závazných vyhlášek patří do vyhrazené působnosti zastupitelstva 

obce, schvalování nařízení obce do vyhrazené působnosti rady obce. 18 

 

2.3 Finance a rozpočet obce  

Rozpočty obcí jsou součástí rozpočtové soustavy České republiky, do které patří: 19 

� Soustava veřejných rozpočtů – tyto rozpočty jsou nejvýznamnější součástí 

rozpočtové soustavy a bezpochyby ovlivňují ve větší či menší míře každého 

občana po celý jeho život. V ČR se každoročně sestavují: 

• Státní rozpočet 

• Krajské rozpočty 

• Místní (územní) rozpočty – rozpočty měst a obcí 

• Rozpočty příspěvkových organizací  

• Rozpočty organizačních složek 

• Rozpočty dobrovolných svazků obcí  

• Rozpočty regionálních rad – spojených s ROP (regionální operační 

programy) 

� Mimorozpočtové fondy jsou zřizovány dle zákona č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla).  

  

                                                           
18 SVAZ OBCÍ A MĚST ČESKÉ REPUBLIKY, Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 
v roce 2010, Praha 2010, vydání 1., 184 s. ISBN 978-80-254-8660-3. Str. 22 
19 LAJTKEPOVÁ, E., Veřejné finance, Brno: CERM 2007, vydání 1., 151 s. ISBN 978-80-7204-495-5. 
Str. 87 
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Všechny veřejné rozpočty fungují autonomně, ale na druhé straně vznikají mezi nimi 

různé vazby. Proto je pro obce důležitá také příprava a projednávání státního rozpočtu 

nebo rozpočtu kraje. Vazbu mezi jednotlivými rozpočty představují zejména dotace, 

příspěvky a návratné finanční výpomoci. Vazba rozpočtu obce na jiné složky 

rozpočtové soustavy se může projevit v časovém plánu sestavování rozpočtu, neboť 

nezřídka obce vyčkávají, aby mohly pracovat s již schválenými dotacemi. 21 

 

2.3.1 Rozpočet obce  

Je chápán jako nástroj zabezpečení a financování obecní politiky, nástroj, který dává do 

souladu plánované příjmy a výdaje obce. Rozpočet obce je sestavován na rozpočtové 

období – kalendářní rok. Při sestavování ročního rozpočtu se vychází z rozpočtového 

výhledu, který je pomocným nástrojem územního samosprávného celku a slouží pro 

střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Rozpočtový výhled obsahuje 

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

pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. 

Obec (kraj) sestavuje rozpočtový výhled na 2 až 5 let, které následují po roce, na který 

je sestavován rozpočet. 22 

 

2.3.2 Rozpočet jako bilance 

Rozpočet je bilancí, která bilancuje příjmy a výdaje za rozpočtové období shodné 

s rozpočtovým obdobím celé soustavy veřejných rozpočtů.  

Hospodaření lze charakterizovat tímto vztahem:  

F1 + P – V = F2 

 

F1  stav peněžních prostředků v rozpočtu na počátku rozpočtového období 

P   příjmy 

V  výdaje 

F2  stav peněžních prostředků v rozpočtu na konci rozpočtového období  

 

                                                           
21

 SVAZ OBCÍ A MĚST ČESKÉ REPUBLIKY, Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 
v roce 2010, Praha 2010, vydání 1., 184 s. ISBN 978-80-254-8660-3. Str. 28 
22  LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance, Brno: CERM 2007, vydání 1., ISBN 978 – 80 – 7204 – 495 – 5. 
Str. 98 
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F2  >  F1, vytváří se finanční rezerva pro hospodaření v dalším rozpočtovém roce. 

F2 < F1, je nutné použít rezervy z minulých období nebo jiných zdrojů na vyrovnání 

rozpočtové bilance. 23 

 

2.3.3 Rozpočet jako finanční plán  

Finanční plán by měl zajistit solventnost (platební schopnost) obce (kraje) a to tak, že 

připouští pouze ty výdaje obce (kraje), které jsou kryty: 

• Příjmy, které lze reálně očekávat. 

• Existujícími rezervami. 

• Eventuelně půjčkami, které lze získat a splatit. 24 

 

2.3.4 Rozpočtový proces 

Jedná se o souhrn činností, které jsou nezbytné k řízení hospodaření územního 

samosprávného celku v daném rozpočtovém období. Rozpočet obce se v ČR sestavuje 

na jeden kalendářní rok, avšak rozpočtový proces je delší, zpravidla zahrnuje dobu 1,5 – 

2 roky. Rozpočtový proces lze rozdělit do těchto etap:  

 

a) Analýza minulosti a stanovení priorit pro rozpočtové období. 

b) Sestavení návrhu rozpočtu. 

c) Projednávání a schválení.  

d) Kontrola plnění rozpočtu. 

e) Přehled o skutečném plnění rozpočtu – závěrečný účet. 

f) Následná kontrola. 

g) Aktualizace programu rozvoje a rozpočtového výhledu.  

 

Sestavený návrh rozpočtu a tvorbu podkladů zpravidla provádí výkonný orgán obce 

(kraje), většinou finanční odbor. Podkladem pro návrh rozpočtu je rozpočtový výhled, 

který je zpracován podrobně jako rozpočet. Návrh musí obsahovat konkrétní požadavky 

jednotlivých vedoucích odborů a zastupitelů.  

                                                           
23 PROVAZNIKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů, Praha: Grada 2007, vydání 1., ISBN       
978-80-247-2097-5. Str. 57 
24  PROVAZNIKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů, Praha: Grada 2007, vydání 1., ISBN      
978-80-247-2097-5. Str. 58 
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Vlastní návrh by měl vycházet z analýzy hospodaření nejméně dva roky zpět a musí být 

rozdělen na příjmy, běžné výdaje a kapitálové výdaje. Sestavený návrh rozpočtu 

projednává finanční výbor a rada obce (kraje). Rozpočet obce (kraje) schvaluje 

zastupitelstvo obce (kraje). Zastupitelé schvalují závazné ukazatele, které se podrobně 

zapisují podle rozpočtové skladby. Schválený rozpočet je vyrovnaný, přebytkový nebo 

schodkový. Schodek musí být pokryt finanční výpomocí z minulých let, nebo půjčkou, 

úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo výnosem z prodeje majetku či komunálních 

dluhopisů územního samosprávného celku. Rozpočet musí být reálný, pravdivý a úplný. 

Tyto zásady mají význam, při kontrole plnění rozpočtu a jeho vyhodnocení během roku. 

Důležitou součástí je zpráva o přezkoumání hospodaření obce (kraje) za uplynulý rok, 

kterou provádí krajský úřad, auditor či auditorská společnost. Struktura závěrečného 

účtu by měla obsahovat: 

� Celkový pohled na hospodaření v minulém roce, porovnání schváleného, upraveného 

rozpočtu a účetní skutečnosti v podrobnosti tříd rozpočtové skladby. 

� Vyhodnocení příjmové části rozpočtu, rozdělením na daňové, nedaňové a kapitálové 

příjmy a přijaté dotace. Rozdělení daňových příjmů na sdílené daně, výlučné daně, 

místní poplatky a správní poplatky.  

� Plnění sdílených daní po měsících v daném roce, eventuálně i v období uplynulých 

tří let. Porovnání běžných výdajů v odvětvovém členění rozpočtové skladby. 

� Vyhodnocení celkových výdajů rozlišené na běžné, kapitálové a výdaje celkem. 

� Analýza příjmů a výdajů po měsících.  

� Vyhodnocení salda provozního přebytku (rozdíl běžných příjmů a výdajů). 

� Měsíční stav peněžních prostředků na účtech, běžné a kapitálové výdaje. 25 

  

  

                                                           
25  PROVAZNIKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů, Praha: Grada 2007, vydání 1., ISBN       
978-80-247-2097-5. Str. 70-71. 
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• Výnosy z místních poplatků. 

• Výnosy daní nebo podíly na nich.  

• Dotaze ze státního rozpočtu a ze státních fondů. 

• Dotaze z rozpočtu kraje. 

• Prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy. 

• Přijaté peněžité dary a příspěvky. 

• Jiné příjmy, které podle zvláštních zákonů patří do příjmů obce. 

 

A. Daňové příjmy 

Příjmy daňového charakteru jsou nejvýznamnějším zdrojem financování veřejných 

statků obcí. V průměru zahrnují více než 50% celkových příjmů obcí. Rozlišujeme dvě 

základní kategorie: 

• Daňové příjmy, které obec získává na základě zákona o rozpočtovém určení 

daní (RUD), tzv. sdílené daně např. podíly na celostátně vybraných daní (podíl 

na výnosu daně z přidané hodnoty, na daních z příjmů). Na základě současně 

platného RUD obce získávají výlučně do svých rozpočtů i výnos z daně 

z nemovitosti. Výnos z daně z nemovitosti je stoprocentním příjmem rozpočtu 

obce. Zároveň je to jediná daň, u níž obce může částečně ovlivnit její výši. Daň 

z nemovitostí se platí ze staveb a z pozemků. Vyměřuje se za zdaňovací období 

dopředu, a to vždy podle stavu k 1. lednu.  

• Další daňové příjmy, zde řadíme zejména výnosy z místních poplatků. Příjmy 

daňového charakteru patří mezi nenávratné zdroje. O výši a použití těchto 

finančních prostředků rozhoduje zastupitelstvo. Místní poplatky mají 

fakultativní charakter, čímž se myslí možnost zastupitelů rozhodovat o tom, zda 

se budou na území obce vybírat. Poplatky obce zavádí obecně závaznými 

vyhláškami. Místní poplatky tvoří: 

� Poplatek ze psů 

� Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 

� Poplatek z ubytovací kapacity 

� Poplatek za užívání veřejného prostranství 

� Poplatek ze vstupného 

� Poplatek za provoz výherního hracího přístroje 
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� Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

� Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na 

stavbu vodovodu nebo kanalizace.  

 

U každého poplatku jsou upraveny základní náležitosti, tj. poplatník, předmět, základ, 

maximální sazba, osvobození od placení, případně slevy, splatnost, sankce. 27 

• Většinu daňových příjmů obcí tvoří podíly na celostátně vybíraných daních, 

které upravuje příslušný zákon. Od roku 2008 mají obce nárok na: 

o Podíly z inkasa celostátně vybíraných daní: 

� Podíl na 21,4% z celostátního hrubého výnosu daně z přidané 

hodnoty. 

� Podíl na 21,4% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděné 

zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních 

z příjmů. 

� Podíl na 21,4% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů 

fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby. 

� Podíl na 21,4% z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů 

právnických osob, s výjimkou daně hrazené obcemi a kraji.  

� Podíl 21,4 % z celostátního hrubého výnosu příslušné daně 

předurčuje objem prostředků pro všechny obce celkem.  

o Další podíly z inkasa celostátně vybíraných daní 

� 30% z výnosů záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají 

na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně 

z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště 

(trvalý pobyt) k poslednímu dni zdaňovacího období.  
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 SVAZ OBCÍ A MĚST ČESKÉ REPUBLIKY, Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 
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� Podíl 1,5% z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, 

odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, 

s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle 

zvláštní sazby.  

� Celý výnos daně z příjmů právnických osob v případech, kdy 

poplatníkem je příslušná obec. Pokud je však daň dodatečně 

doměřena finančním úřadem, musí ji obec skutečně uhradit          

a výnos se rozděluje podle standardního postupu. 28 

• Správní poplatky rovněž patří mezi daňové příjmy obcí a měly by krýt náklady 

správních úkonů v rámci přenesené působnosti. Správní poplatky plní dva cíle. 

Zaprvé žadatel přispívá určitou finanční částkou na činnosti správních orgánů za 

úkon, který se ho bezprostředně týká. Druhým důvodem jejich existence je 

předejít zatěžování veřejné správy zbytečnými podáními. Výši konkrétních 

správních poplatků nebo způsob jejich výpočtu upravuje zákon č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích. 29 

 

B. Nedaňové příjmy 

Tvoří nezanedbatelnou část příjmů, byť jde více méně o příjmy nárazové, které 

neplynou z nějaké povinnosti uložené zákonem, ale z určité aktivity obce či jiných 

subjektů ve prospěch obce. Do této skupiny řadíme:  

� Výnosy majetku, který obce vlastní (např. nájmy) 

� Příjmy, které má obec z dalšího vlastního hospodaření 

� Příjmy z hospodaření subjektů, které obce založila či zřídila 

� Výnosy z úroků  

� Sankční platby 

� Sdružené prostředky 30 
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C. Dotace 

Dotace, které mohou obce získat z různých úrovní veřejných rozpočtů (např. ze státního 

rozpočtu, státních fondů, z rozpočtů krajů apod.), představují hned po daňových 

příjmech druhý nejvýznamnější zdroj financování aktivit obcí. Dotace se poskytují buď 

na investiční, nebo na neinvestiční účely. Pro většinu obcí má úspěch při získávání 

dotací zásadní vliv na uskutečňování investičních záměrů. V současné době jde zejména 

o dotace z tzv. evropských fondů. Zvláštní kategorii představují tzv. účelové příspěvky 

poskytované ze státního rozpočtu obcím, popřípadě krajům. Poskytují se sice na určitý 

účel, ale proti „tradiční“ dotaci nemusí tyto příspěvky příjemce zúčtovat. Typickým 

příkladem je příspěvek na výkon státní správy. Poskytování dotací ze státního rozpočtu 

upravují rozpočtová pravidla. Dotaci ze státního rozpočtu může poskytnout pouze 

ústřední orgán státní správy, Akademie věd a Garantovaná agentura České republiky, 

nebo ten, koho určí zvláštní zákon. 31 

 

D. Návratné zdroje 

Pociťuje-li obce nedostatek vlastních prostředků, může využít návratných finančních 

zdrojů, a to buď úročených, nebo neúročených. Návratné finanční zdroje by měly 

sloužit převážně ke krytí investičních nákladů spojených s pořízením nového majetku, 

popřípadě s rekonstrukcí dosavadního.  
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Výdajová struktura se u obcí mnohem více liší a odráží rozmanité preference obyvatel. 

Představy občanů i zastupitelů o potřebných výdajích prakticky vždy mnohonásobně 

překračují objem dostupných příjmů. 32 

 

A. Běžné výdaje 

Patří zde výdaje na chod obecního nebo městského úřadu, na provoz škol, údržbu ulic, 

náměstí, veřejných prostranství, provoz veřejného osvětlení, hřbitova, obecní policie, 

podpora místní kultury, sportu atd. Některé z nich se obtížněji plánují, např. výdaje na 

topení nebo na odklízení sněhu. 33 

 

B. Kapitálové výdaje  

Zahrnují výdaje na investiční výstavbu, nákup nemovitostí, a to jak staveb, tak 

pozemků. Patří sem také výdaje na generální rekonstrukce staveb a zařízení, které 

zvyšují hodnotu majetku, i výdaje na nákup akcií, finanční vklady do obchodních 

společností a investiční dotace fyzickým osobám. 33 

 

2.3.7 Rozpočtové provizorium 

Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se hospodařením 

v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria dle §16 zákona             

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtové příjmy       

a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji 

rozpočtu po jeho schválení. Zastupitelstvo při stanovování pravidel rozpočtového 

provizoria často volí postup známý z pravidel státního rozpočtu. Výdaje rozpočtu se 

uvolňují do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v každém měsíci období 

rozpočtového provizoria podle rozpočtu minulého roku. Pravidla rozpočtového 

provizoria by měla vytvořit prostor k zabezpečení chodu obce do doby, než bude 

schválen rozpočet.  
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Pokud obec nehospodaří alespoň podle pravidel rozpočtového provizoria, jde o správní 

delikt, za který může být obci uložena pokuta až do výše jednoho milionu Kč. 34 

 

2.3.8 Hospodaření obce podle schváleného rozpočtu 

Obce hospodaří s financemi v souladu se schváleným rozpočtem. Jestliže průběh roku 

přinese změnu, která si vyžádá změnu v rozpočtu, lze ji provést výhradně tzv. 

rozpočtovým opatřením. Zákon o rozpočtových pravidlech taková opatřen nejen 

umožňuje, ale v některých případech dokonce ukládá. K úpravám schváleného rozpočtu 

může vést např. změna ve struktuře hospodaření obce či jejich organizací nebo novely 

právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtových příjmů a výdajů. Rozpočtová 

opatření se evidují podle časové posloupnosti. Změny v rozpočtu schvaluje 

zastupitelstvo obce nebo v rozsahu stanoveném zastupitelstvem také rada. Rozpočtové 

opatření může také znamenat přesun prostředků, při němž se jednotlivé příjmy nebo 

výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený 

rozdíl. 35 

 

2.3.9 Závěrečný účet  

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce souhrnně 

zpracovávají do závěrečného účtu obce. Ten obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů     

a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a údaje o dalších finančních 

operacích, včetně tvorby a použití fondů. A to tak podrobně, aby bylo možné zhodnotit 

hospodaření s financemi a majetkem územního samosprávného celku a svazku obcí       

i jimi zřízených právnických osob. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích 

přezkoumání hospodaření obce za uplynulý rok projedná zastupitelstvo obce do 30. 

června následujícího roku. 36 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOU ČASTNÁ SITUACE  

 

3.1 Základní informace o obci Lešná 

Obec Lešná se nachází v okrese Vsetín severozápadně od Valašského Meziříčí a do 

jejího katastru náleží následující místní části: Jasenice, Lhotka nad Bečvou, Mštěnovice, 

Perná, Příluky a Vysoká. Územní rozloha obce je 2 262,14 ha při průměrné nadmořské 

výšce 278 m. n. m., přičemž necelé dvě třetiny obce tvoří zemědělská půda. K 31. 12. 

2011 žilo v obci 1 971 obyvatel při hustotě zalidnění 87,13 ob. / km2. 

V okolí obce je již zmiňované město Valašské Meziříčí, které je spádovým centrem celé 

oblasti a dále pak obce Hostašovice, Petřkovice, Palačov, Hustopeče nad Bečvou, 

Poruba a Choryně. Blízká města jsou rovněž Hranice, Kelč, Starý Jičín, Nový Jičín, 

Zubří a Rožnov p. Radhoštěm. 

Obec Lešná se nachází u severozápadní hranice Zlínského kraje na rozhraní s krajem 

Olomouckým a Moravskoslezským. 

 

 

Obrázek 6: Mapa (Zdroj - Obec Lešná [online]. [cit. 2012-10-10] Dostupný z WWW: 

http://www.obec-lesna.cz/hlavni-menu/kde-nas-najdete/ 

 

  



41 
 

3.1.1 Správní členění 

Z administrativně identifikačního hlediska je obci Lešná přiřazen kód 544302. Obec je 

tvořena 7 katastry a zároveň 7 částmi a spadá do správního obvodu III. stupně (ORP – 

obec s rozšířenou působností) města Valašské Meziříčí. 

Jak již je zmíněno, z hlediska veřejné správy je obec Lešná součástí Zlínského kraje      

a nachází se v okrese Vsetín. Z hlediska členění územních nomenklaturních jednotek se 

obec nachází v regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava, jež tvoří vedle Zlínského 

kraje i kraj Olomoucký. Obec je od roku 2001 členem dobrovolného svazku obcí 

Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko. Mikroregion v současnosti sdružuje 

všech 16 obcí a měst správního obvodu ORP Valašské Meziříčí. 

 

Tabulka 3: Informace o obci Lešná (Zdroj: Český statistický úřad, zpracování 

Rozvojová agentura VIA o.p.s.) 

 Obec Lešná 
Místní části Jasenice, Lhotka nad Bečvou, Mštěnovice, Perná, Příluky, Vysoká 
OR Valašské Meziříčí 
Okres Vsetín 
Kraj Zlínský 
NUTS II Střední Morava 
Mikroregion Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko 
 

 

3.1.2 Geografická poloha území 

Katastr obce Lešná, stejně jako celý okres Vsetín, odvodňuje řeka Bečva, která patří do 

povodí Moravy a úmoří Černého moře. Obec se nachází z části v údolí řeky Bečvy mezi 

Kelečskou a Příborskou pahorkatinou. Do katastru obce rovněž zasahuje morfologicky 

výraznější Štramberská vrchovina, která dosahuje u obce Jasenice výšky téměř          

500 m. n. m. a dále rychle spadá do údolí Bečvy. V blízkosti katastru obce se dále 

nachází výrazný orografický celek – Moravskoslezské Beskydy, respektive jejich 

západní část – Radhošťská hornatina. 
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3.1.3 Přehled obyvatel v obci Lešná od roku 2007 do 31. 12. 2011 

 

Tabulka 4: Přehled obyvatel v obci Lešná od roku 2007 do 31. 12. 2011 (Zdroj: 

Matriční databáze obce Lešná) 

 

ROK 2007 2008 2009 

 dospělí děti dospělí Děti dospělí děti 

Lešná 601 98 598 101 594 108 

Jasenice 338 16 331 33 332 39 

Lhotka 
n./B. 

215 24 213 27 218 29 

Perná  227 27 225 30 222 31 

Vysoká 137 25 136 26 132 29 

Mštěnovice 118 20 114 21 118 22 

Příluky 94 33 99 13 105 12 

  1730 243 1716 251 1721 270 

Celkem 1973 1967 1991 

 

ROK 2010 2011 

 dospělí děti dospělí Děti 

Lešná 585 111 558 110 

Jasenice 328 41 332 46 

Lhotka 
n./B. 

217 33 210 33 

Perná  223 37 221 45 

Vysoká 127 25 128 28 

Mštěnovice 117 25 116 25 

Příluky 103 14 105 14 

  1700 286 1670 301 

Celkem 1986 1971 

 

3.1.4 Spolky a organizace  

Občané Lešné a místních částí mají možnost zapojit se do řady zájmových aktivit ve 

spolcích a neziskových organizacích, které jsou zřízeny za účelem kulturního, 

sportovního a společenského využití. V obcích Lešenska se nachází 6 kulturních domů    

a jsou zde vybudovány víceúčelové sportovní areály.  
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Tabulka 5: Spolky a organizace v obci Lešná a místních částech (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

 

LEŠNÁ 
SDH Lešná  (Sbor dobrovolných hasičů) 
TJ Lešná  (Tělovýchovná jednota) 
ČZS Lešná  (Český zahrádkářský svaz) 
Český střelecký svaz Lešná 
ČSV Lešná  (Český svaz včelařů) 
MS – Háj Lešná  (Myslivecký svaz)  
JASENICE 
TJ Jasenice 
SDH Jasenice 
ČČK Jasenice  (Český červený kříž)  
PERNÁ 
SDH Perná 
VYSOKÁ 
SDH Vysoká 
LHOTKA NAD BE ČVOU 
SDH Lhotka nad Bečvou 
FC Lhotka nad Bečvou (fotbalový klub) 
PŘÍLUKY – MŠT ĚNOVICE 
SDH Příluky – Mštěnovice 
 

3.1.5 Školská zařízení 

Přímo v obci Lešná je mateřská škola a základní škola.  

Škola v Lešné existovala při faře již před r. 1657, kdy zanikla. V r. 1682 byla obnovena, 

r. 1871 byla postavena nová dvoutřídní školní budova, od r. 1884 trojtřídka. Roku 1910 

již čtyřtřídní, navštěvovalo ji 236 dětí. V r. 1924 byla v obci pětitřídní obecná škola       

a pokračovací lidová škola. V budově zámku byla v r. 1945 zřízena měšťanská škola,     

v r. 1974 byla postavena nová budova základní školy, která má kapacitu 360 žáků od 1. 

do 9. ročníku. V současné době ZŠ Lešná navštěvuje 177 dětí.  

Mateřská škola je momentálně 100% naplněna a to počtem 70 dětí předškolního věku. 
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3.1.6 Zdravotnická zařízení 

V obci Lešná se nachází ordinace obvodního lékaře (MUDr. Petr Jór), dětské oddělení 

(MUDr. Šárka Čechová) a zubní ordinace (MUDr. Miroslav Schwarz), všechny 

ordinace jsou k dispozici občanům každý všední den dle ordinačních hodin. 

 

3.1.7 Služby 

V obci Lešná se nachází prodejna potravin coop – jednota (spotřební družstvo ve 

Vsetíně), je zde možné navštívit Restauraci u zámku, která je otevřena jen ve všední 

dny do 14:00, nebo motorest „Eldorádo Lešná“, který je v provozu každý den i ve 

večerních hodinách. V obci mohou zejména ženy využít kosmetické, kadeřnické služby 

i manikúru. Děti si mohou zajít do cukrárny, nebo navštívit místní pekárnu Lešňanku.  

Dále se v obci Lešná nachází prodejna s domácími potřebami, železářství, prodejna 

masa a uzenin „Lubomír Mocek“ a česká pošta. 

 

V obci Perná se nachází rovněž prodejna potravin coop – jednota (spotřební družstvo ve 

Vsetíně) a pohostinství. 

 

V obci Příluky se nachází restaurace a pneuservis. 

 

V Obci Jasenice se nachází prodejna potravin – jednota (spotřební družstvo ve Vsetíně), 

restaurace a pneuservis. Je zde také penzion určený pro obyvatele důchodového věku 

všech místních částí obce Lešná. Je zde zajištěna základní sociální péče pro tyto občany. 

Nyní je v penzionu ubytováno 7 obyvatel důchodového věku.  

 

V obci Lhotka se nachází obchod s potravinami. 

 

V obci Vysoká se nachází obchod s potravinami a pohostinství. 
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3.1.8 Podnikatelské subjekty 

V obcích Lešenska se nachází mnoho podnikatelských subjektů, které se zabývají 

poskytováním služeb občanům, především v těchto oblastech: 

� Prodej pečiva a potravin - Pekárna Lešňanka 

� Prodej průmyslového zboží  

� Prodej květin – Květinářství Alena Horáková     

� Stavební činnosti, prodej stavebních materiálů – stavebniny Flajšar  

� Kadeřnictví – paní Jana Pernická, paní Iveta Kořínková 

� Kosmetika, manikúra, masáže – paní Kristýna Pšenicová  

� Technické služby, údržba zeleně – Teso Petr David  

� Autoservis, pneuservis 

� Ubytování – Penzion Ivana 

 

3.1.9 Informovanost občanů 

Občané jsou o dění v obci informováni úředními deskami, které jsou umístěny v Lešné  

i ve všech místních částech, obecním zpravodajem, který vychází 4x ročně a to v období 

jaro, léto, podzim, zima a je zdrojem informací o aktivitách v obcích Lešenska, můžeme 

zde najít příspěvky MŠ i ZŠ Lešná, spolků, které působí na Lešensku, také informujeme 

občany o důležitých termínech jako jsou např. termíny svozů odpadů, úřední hodiny, 

ceny vody, jízdní řády, uveřejňujeme zde i usnesení zastupitelstev, aby občané byli 

seznámeni s tím, co se na ZO schvaluje. Dále se občané mohou informovat na 

webových stránkách www.obec-lesna.cz a místním rozhlasem.  

 

3.1.10 Místní části obce Lešná 37 

Lešná 

Obec Lešná leží 7 km severně od Valašského Meziříčí, směrem na Hranice, poblíže 

řeky Bečvy, mezi obcemi Příluky, Lhotka nad Bečvou, Vysoká, Poruba, Perná. Obcí 

protéká potok Slaná, na jehož levém břehu stojí budova staré školy, kulturní dům, 

budova Obecního úřadu a budova Zemědělského obchodního družstva.  

                                                           
37 Obec Lešná [online]. [cit. 2012-10-10] Dostupný z WWW: http://www.obec-lesna.cz/hlavni-

menu/historie/ 
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Dominantu tvoří kostel sv. Michaela. Územní rozloha obce je 2 262,14 ha při průměrné 

nadmořské výšce 278 m. V současné době žije v Lešné 668 obyvatel. Ve středu obce 

stojí zámek Kinských obklopený rozsáhlým anglickým parkem, který vlastní Muzeum 

regionu Valašska a jedná se o chráněnou kulturní památku. 31. 10. 2011 byla ukončena 

rozsáhlá rekonstrukce a konal se „Den otevřených dveří“. Zámek po rekonstrukci nabídl 

hned několik druhů služeb, a to nejen pro turisty a výletníky, ale i pro školy a svatební 

hosty. K vidění jsou dvě stálé expozice. V rámci Historické expozice se návštěvníci      

v čase dostanou do doby konce 19. století, kdy zámek vlastnili Kinští z Vchynic            

a Tetova. Expozice Environmentální je rozdělena do tří témat - krása dřeva v umělecké 

a řemeslné tvorbě, zámecký park jako dílo člověka a přírody, život stromu a jeho 

význam v krajině. Zámek Lešná je také vybaven informačním centrem, multifunkčním 

sálem a plošinou pro imobilní občany. Ve spolupráci s obcí je možno na zámku pořádat 

svatební obřady a svatební catering. Dále je možné prostory využívat pro pořádání 

konferencí, přednášek a komorních koncertů. Zámek je otevřený během celého roku,     

v zimním období po předchozí telefonické domluvě na tel. 734 762 845. 

 

Jasenice 

První záznam o Jasenici se datuje z roku 1374, kdy už náležela ke krásenskému panství. 

Byla to zemědělská obec s domácím košíkářstvím a vápencovým lomem. Pletly se tu 

i koše z loupaného proutí používané na prádlo, dětské kočárky, a dokonce i košatiny pro 

Tatru Kopřivnice. Do roku 1853 se v Jasenici v lokalitě "Na Šachtách" a "Na Mušině" 

těžila železná ruda pro železárny ve Vítkovicích.  Z pamětihodností lze jmenovat 

kamenný kříž z roku 1883, kaplička z r. 1891 a kapli sv. Cyrila a  Metoděje z roku 

1970. Škola byla v místě zřízena v roce 1818. Od roku 1993 je budova přestavěna na 

Dům s pečovatelskou službou s osmi byty. V Jasenici se nachází ještě jedna zvláštnost. 

V zatopeném bývalém lomu "Vápenka", hlubokém 15 m, žijí vzácní živočichové: raci 

a jejich zakrslé formy a perloočky. Byly zde učiněny i paleontologické nálezy. 

V současné době žije v Jasenici 378 obyvatel.  
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Lhotka nad Bečvou 

Původní název obce Lhotka byl Žabokrky od roku 1374 přejmenováno na Lhotka nad 

Bečvou. Od roku 1406 byla připojena k Lešné pod názvem Lhotka lešenská. Obyvatelé 

se živili převážně  zemědělstvím a drobnými řemesly.  

Uprostřed obce se nachází kaple sv. Cyrila a Metoděje z roku 1872. Vesnice utrpěla 

velice třicetiletou válkou, ale i povodněmi. V roce 1923 si obec postavila vlastní školu, 

která nesla jméno Tomáše Garique Masaryka. Zrušena v roce 1974. Lhotka leží na 

významné železniční trase Valašské Meziříčí - Hranice. V současné době žije ve Lhotce 

243 obyvatel. Ke kulturnímu a sportovnímu vyžití je k dispozici výletiště, sportovní 

areál pro veřejnost a zájmové spolky. 

 

Mštěnovice 

Existence obce byla prvně zaznamenána v roce 1374 a patřila statku krásenskému. 

V roce 1504 zde byl založen rybník „Smradlák“, který byl v roce 1820 vypuštěn. Až do 

roku 1860 se tu "Na Mušině" dobývala železná ruda a v lomu se "Na Čubkách" těžil 

stavební kámen.  Z památek zde stojí kamenný kříž z r. 1893 a socha panny Marie 

z roku 1909. V současné době žije ve Mštěnovicích 141 obyvatel. 

 

Příluky 

Příluky jsou datovány od roku 1358. Zachovaly se tu zbytky valů kamenné tvrze zvané 

"Kotula", chráněné památkovou péčí. Uprostřed obce stojí kaple sv. Jana Nepomuckého 

z r. 1869 s oltářem, jež zdobí 2 andělé vyřezání ze dřeva. Před kapličkou stojí kamenný 

kříž, který pochází z roku 1869. V současné době žije v Přílukách 119 obyvatel. 

Obyvatelé udržují staré krajové zvyky, jako škvaření vajec, stavění a kácení máje apod. 

Ke kulturnímu a sportovnímu vyžití je k dispozici výletiště, antukové hřiště pro 

veřejnost a zájmové spolky. 
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Perná 

První písemná zmínka o Perné pochází z r. 1355, i když lze předpokládat její vznik 

v polovině 12. století, jelikož v těšenitovém lomu byly nalezeny pozůstatky po lužickém 

osídlení z doby bronzové. Byly zde objeveny hroby s popelnicemi, které však byly 

značně poškozené. Nyní jsou uloženy v Muzeu ve Valašském Meziříčí.  

Z kulturních zajímavostí se v obci nachází kaplička zasvěcená sv. Floriánovi. 

V současné době žije v Perné 266 obyvatel. Obyvatelé udržují staré krajové zvyky, jako 

hody, sýpka apod. Ke kulturnímu a sportovnímu vyžití je k dispozici knihovna, 

výletiště, hřiště  pro veřejnost a sportovní a zájmové spolky. 

 

Vysoká 

Zápisy z roku 1374 hovoří v osadě Vysoká o opuštěném zlatém dole. Je to v okolí 

nejvýše položená obec (413 m. n. m.), ze které je široký rozhled na Hostýnské vrchy, 

Kelečský Javorník, Starojický hrad, Vsetínské vrchy, Moravskoslezské Beskydy, 

Oderské vrchy. Z kulturních památek se ve středu obce nachází kaplička z r. 1886, 

zasvěcená sv. Fabiánovi a  Šebestiánovi. Obyvatelé udržují staré krajové zvyky, jako 

škvaření vajec, hody, stavění máje apod. V současné době žije ve Vysoké 156 obyvatel. 

Ke kulturnímu a sportovnímu vyžití je k dispozici hřiště, kulturní dům  pro veřejnost 

a zájmové spolky. 

 

3.1.11 Obecní úřad Lešná 

Adresa:  Obce Lešná, Lešná 36, 756 41 Lešná 

IČO:   00303992 

DIČ:   CZ00303992 

E-mail:  obec-lesna@obec-lesna.cz 

Webové stránky: www.obec-lesna.cz 

 

Obecní úřad Lešná tvoří starosta pan Ing. Jiří Šnajdar a místostarostka paní Hana 

Škrlová, kteří byli zvoleni z řad zastupitelů obce a zaměstnanci obecního úřadu: 

• Zdenka Pařenicová  matrikářka 

• Alena Pechová  účetní 

• Bc. Iva Dorazilová  asistentka starosty 
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3.1.12 Orgány Obce Lešná 

Zastupitelstvo obce Lešná 

Zastupitelstvo obce Lešná je tvořeno 15 členy, kteří se svolávají dle potřeby, nejméně 

však jedenkrát za 3 měsíce. ZO především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce   

a za hospodaření s obecním majetkem.  

Členové Zastupitelstva Obce Lešná: Ing. Bajar Radim, Buchta Leo, David Petr, 

Goralčíková Ondřejka, Heliman Vít, Holeňa Stanislav, Ing. Horák René, Horáková 

Alena, Mocek Lubomír, Osoba Zdeněk, Ing. Remeš Jaromír, Smolka Radim, Škrlová 

Hana (místostarostka), Ing. Šnajdar Jiří (starosta), Šobora Štěpán. 

ZO Lešná zřídilo jako svůj pomocný orgán kontrolní a finanční výbor.  

 

Finanční výbor 

Předseda: Heliman Vít 

Členové: Ing. Bajar Radim, Mocek Lubomír, Šobora Štěpán, Charvotová Hana, 

Svoboda Miloš, Mgr. Topič Petr  

 

Kontrolní výbor 

Předseda: Horák René Bc. 

Členové: Ing. Buchta Leo, Osoba Zdeněk, Pernická Zdenka, Pšenicová Kristýna, 

Ing. Jiří Sobek, Toman Dalibor 

 

Rada Obce Lešná 

Rada obce je výkonným orgánem obce, který podléhá zastupitelstvu obce. Radu obce 

Lešná tvoří starosta Ing. Jiří Šnajdar, místostarostka Hana Škrlová a zastupitelé obce 

Lešná Goralčíková Ondřejka, Ing. Remeš Jaromír a David Petr. Rada obce se schází dle 

potřeby nejčastěji však jednou za čtrnáct dní, její jednání je neveřejné, pouze pokud si 

rada obce vyžádá člena zastupitelstva či jiné osoby, mohou se tyto osoby jednání 

účastnit.  
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3.1.13 Svazek obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko 38 

Svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko oficiálně vznikl v roce 2001. 

Toto sdružení obývá v současné době více než 42 tisíc obyvatel a sestává se z 16 obcí    

s rozlohou asi 180 km2. Podle počtu obyvatel převažují v mikroregionu menší obce       

s počtem pod 1000. Více než 1800 obyvatel mají pouze města Valašské Meziříčí a Kelč 

a obce Lešná a Zašová. Území mikroregionu leží v severní části okresu Vsetín a hraničí 

s mikroregiony Podhostýnsko, Vsetínsko, Rožnovsko a Hranicko.   

Do mikroregionu patří obce Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Kunovice, 

Lešná, Loučka, Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Střítež nad Bečvou, Valašské 

Meziříčí, Velká Lhota a Zašová. Nadmořská výška v regionu je v rozmezí 280 m n.m.   

v Lešné až po 749 m n.m. v obci Zašová. Dominantou jsou původní města Valašské 

Meziříčí a Kelč s dochovanými městskými jádry, významnými kulturními památkami   

a zámeckými parky. Při zámku v Lešné se nachází nejhodnotnější historický zámecký 

park na severní Moravě, kde lze najít rozmanité a vzácné druhy dřevin a jiných rostlin.  

Valašské Meziříčí je významným ekonomickým a společenským střediskem 

mikroregionu i okresu s dávnými tradicemi školství a kulturního života, které dostalo 

označení Valašské Athény. Nejstarší zmínky o Valašském Meziříčí pochází z roku 1297 

a mezi nejdůležitější kulturní památky lze zařadit Městskou památkovou zónu, Zámek 

Žerotínů, Zámek Kinských, nejstarší hvězdárnu na severní Moravě a množství jiných 

kulturních památek. Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko je rovněž dějištěm 

významných kulturních a sportovních akcí. Na mnoha vesnicích se udržují tradiční 

lidové zvyky, mezi které patří Masopustní oslavy, Vítání jara, Hodové slavnosti, Kácení 

máje a Vodění medvěda. Mezi známější události v regionu patří Setkání netradičních 

divadel, Moravský festival poezie, Valašský špalíček a různé lidové akce (Gulášfest, 

Hrachovka) a sportovní klání. Pro turisty na kolech i pěší je mikroregion 

Valašskomeziříčsko – Kelečsko mimořádně lákavý. Nabízí i náročnější výlety do 

Hostýnských a Vsetínských vrchů nebo Moravskoslezských Beskyd, které tuto oblast 

obklopují. Cesty pro pěší jsou dobře značené, v posledních letech zde vznikla rovněž 

ucelená síť cyklotras, která navazuje na již existující trasy sousedních regionů. 

                                                           
38 Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko [online]. [cit. 2012-08-09] Dostupný z WWW: 

http://www.meziricsko.cz/. 
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3.2 Analýza Hospodaření obce Lešná v letech 2007 - 2011 

Tato část diplomové práce je zaměřena na analýzu hospodaření obce Lešná                    

a rozpočtových příjmů a výdajů obce v letech 2007 – 2011. Data, která byla pro 

zpracování použita, jsou získána z interních materiálů obce Lešná, především z výkazů 

pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad            

a dobrovolných svazků obcí, označované jako FIN 2-12M za roky 2007 – 2011, 

sestavované vždy k 31. 12. každého roku. 

 

Obec Lešná hospodaří na základě schváleného rozpočtu. Návrh rozpočtu sestavuje 

finanční odbor – paní účetní Pechová Alena, ve spolupráci s místostarostou obce Lešná 

paní Hanou Škrlovou, ZO, RO a finančním výborem. Rozpočet obce je sestavován na 

rozpočtové období – kalendářní rok. Při sestavování ročního rozpočtu se vychází 

z rozpočtového výhledu, který je pomocným nástrojem územního samosprávného celku 

a slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Rozpočtový 

výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména                        

o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách 

dlouhodobě realizovaných záměrů. Obec Lešná sestavuje rozpočtový výhled na 3 roky, 

které následují po roce, na který je sestavován rozpočet. Rozpočet se schvaluje 

zpravidla jako vyrovnaný. Může být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek 

bude možné uhradit buď finančními prostředky z minulých let, nebo smluvně 

zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo výnosem z prodeje 

komunálních dluhopisů územního samosprávného celku. 
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3.2.1 Vývoj příjmů a výdajů v letech 2007 – 2011 

V letech 2007 – 2011 obec Lešná vykázala ve svém výsledku hospodaření jak přebytek 

příjmů nad výdaji, tak i schodky způsobené vyššími výdaji nežli příjmy. 

 

Tabulka 6: Přehled Příjmů a výdajů v letech 2007 – 2011 ve schváleném rozpočtu  

ROK Příjmy  Výdaje  Saldo příjmů a výdajů  

2007 30 293 000 25 422 000 4 871 000 

2008 22 108 000 25 627 000 -3 519 000 

2009 23 253 000 27 530 000 -4 277 000 

2010 22 891 000 30 348 000 -7 457 000 

2011 15 694 000 25 998 000 -10 304 000 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Lešná 

 

Tabulka 7: Přehled Příjmů a výdajů v letech 2007 – 2011 v rozpočtu obce po změnách 

(rozpočtových opatřeních)  

ROK Příjmy  Výdaje  Saldo příjmů a výdajů  

2007 32 696 000 27 937 000 4 759 000 

2008 28 999 000 27 671 000 1 328 000 

2009 40 207 000 49 457 000 -9 250 000 

2010 26 536 000 36 971 000 -10 435 000 

2011 24 351 000 31 698 000 -7 347 000 

Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Lešná 

 

Rok 2007  

Na začátku roku 2007 obec hospodařila v rozpočtovém provizoriu. Měsíční rozpočet tak 

vždy činil 1/12 rozpočtu 2006. Návrh rozpočtu na rok 2007 schválilo zastupitelstvo 

obce dne 6. 3. 2007 na svém 4. zasedání pod bodem usnesení Z 4/14 a to jako 

přebytkový, kde příjmy byly ve výši 30 185 000 Kč a výdaje 25 422 000 Kč. 

 

V průběhu roku byl tento rozpočet upraven na základě rozpočtových opatření: 

Číslo: 1/2007 s celkovými příjmy 1 097 000 Kč a celkovými výdaji 1 239 000 Kč. 

Rozdíl byl financován z Fondu rezerv a zdroje minulých let. 

Číslo: 2/2007 s celkovými příjmy 843 000 Kč a celkovými výdaji 813 000 Kč. 

Číslo: 3/2007 s celkovými příjmy 463 000 Kč a celkovými výdaji 463 000 Kč 
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Nejvýznamnější investice roku 2007: 

� Přehrávač „DAS“                                   49 170,80 Kč 

� Úklidová technika ZŠ Lešná - mycí stroj s příslušenstvím    196 965 Kč 

� Prolézačky pro děti (rozhledna se sítí) v obci Perná       63 704 Kč 

� Prolézačky pro děti (rozhledna se sítí) v obci Mštěnovice      63 704 Kč 

� Prolézačky pro děti (rozhledna se sítí) v obci Lešná       63 704 Kč 

 

Rok 2008  

Na začátku roku 2008 obec hospodařila v rozpočtovém provizoriu. Měsíční rozpočet tak 

vždy činil 1/12 rozpočtu 2007. Návrh rozpočtu na rok 2008 byl schválen 

zastupitelstvem obce dne 10. 3. 2008 na svém 10. zasedání pod bodem usnesení Z 10/05 

a to jako deficitní, kde příjmy byly ve výši 22 108 000 Kč, výdaje 25 627 000 Kč, rozdíl 

ve výši 3 519 000 Kč bude financování z výsledků hospodaření minulých let. 

 

V průběhu roku byl tento rozpočet upraven na základě rozpočtových opatření: 

Číslo: 1/2008 s celkovými příjmy 3 370 000 Kč a celkovými výdaji 1 003 000 Kč. 

Číslo: 2/2008 s celkovými příjmy 2 069 000 Kč a celkovými výdaji 759 000 Kč.  

 

Nejvýznamnější investice roku 2008: 

� Hřiště u ZŠ Lešná, vybudování startovací plochy   49 388 Kč 

� Technika SDH Lešná, Tatra-cisterna     235 000 Kč 

� Chodník mezi Lešnou a Palačovem + Lěsnou a Pernou            303 100,14 Kč 

� Autobusová zastávka (čekárna) u ZŠ v Lešné   172 550 Kč 

� Prolézačky pro děti (rozhledna se sítí) v obci Vysoká             95 270,30 Kč 

� Radar modul měření rychlosti u ZOD    132 804 Kč 

� Radar modul měření rychlosti směr Lhotka    135 065 Kč 

� Radar modul měření rychlosti v obci Lhotka   135 065 Kč 

� Rozhlas - varovný a výstražný systém - ústředna   235 373,60 Kč 

� Rozhlas - varovný a výstražný systém, hlásiče v obci Lešná 543 841,90 Kč 

� Rozhlas - varovný a výstražný systém, hlásiče v obci Příluky 165 517,10 Kč 

� Rozhlas - varovný a výstražný systém, hlásiče v obci Mštěnovice 212 807,70 Kč 
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� Rozhlas - varovný a výstražný systém, hlásiče v obci Vysoká 284 433,80 Kč 

� Rozhlas - varovný a výstražný systém, hlásiče v obci Jasenice 265 456,20 Kč 

� Rozhlas - varovný a výstražný systém, hlásiče v obci Perná 212 807,70 Kč 

� Rozhlas - varovný a výstražný systém, hlásiče v obci Lhotka 340 197,20 Kč 

 

Rok 2009 - povodně 

Návrh rozpočetu na rok 2009 schválilo zastupitelstvo obce dne 17. 12. 2008 na svém 

14. zasedání pod bodem usnesení Z 14/07 a to jako vyrovnaný, příjmy ve výši  

27 530 000 Kč a výdaje 27 530 000 Kč. 

 

V průběhu roku byl tento rozpočet upraven na základě rozpočtových opatření: 

Číslo: 1/2009 s celkovými výdaji 428 000 Kč, které byly financovány z Fondu rezerv 

a rozvoje. 

Číslo: 2/2009 s celkovými příjmy 10 792 000 Kč a celkovými výdaji 12 186 000 Kč. 

Rozdíl ve výši 1 394 000 Kč bude financován z Fondu rezerv a rozvoje. 

Číslo: 3/2009 s celkovými příjmy 6 340 000,00 Kč a celkovými výdaji 9 491 000 Kč. 

Rozdíl ve výši 3 151 000 Kč bude financován z Fondu rezerv a rozvoje. 

Číslo: 4/2009 s celkovými příjmy 178 000,00 Kč a celkovými výdaji 178 000 Kč.  

 

Nejvýznamnější investice roku 2009: 

� Technika SDH Lešná, Ford Tranzit     1 051 960 Kč 

� Technika pro víceúčelové hřiště, Traktor CTH    109 899 Kč 

� Technika pro víceúčelové hřiště, provzdušňovač   51 539 Kč 

� Zastřešení tribun FC Lhotka v obci                   124 950 Kč 

� Vybudování zpevněných ploch na hřbitově v obci Lešná             4 628 313 Kč 

� Hrací prvky pro děti (skluzavka) v obci Lhotka   74 412 Kč 

� Hrací prvky pro děti (skluzavka) v obci Příluky   81 989,20 Kč 

� Hrací prvky pro děti (skluzavka) v obci Lešná   94 204,96 Kč 

 

 

Významný prodej roku 2009: 

� Prodej bývalé školy ve Mštěnovicích soukromé osobě  1 067 944 Kč. 
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Rok 2010  

Návrh rozpočetu na rok 2010 schválilo zastupitelstvo obce dne 28.12 2009 na svém  

18. zasedání pod bodem usnesení Z 18/07  jako deficitní, kde příjmy byly ve výši        

21 591 000 Kč, výdaje 30 348 000 Kč. Financování rozdílu ve výši 8 757 000 Kč bude 

čerpán z Fondu rezerv a rozvoje. 

V průběhu roku byl tento rozpočet upraven na základě rozpočtových opatření. 

Číslo: 1/2010 s celkovými příjmy 701 000 Kč a celkovými výdaji 701 000 Kč.  

Číslo: 2/2010 s celkovými příjmy 1 314 000 Kč a celkovými výdaji 1 692 000 Kč. 

Rozdíl ve výši 378 000,00 Kč bude financován z Fondu rezerv a rozvoje. 

Číslo: 3/2010 s celkovými výdaji 2 300 000 Kč.  

Číslo: 4/2010 s celkovými příjmy 2 200 000 Kč a celkovými výdaji 2 200 000 Kč.  

Číslo: 5/2010 s celkovými příjmy 1 096 000,00 Kč a celkovými výdaji 1 096 000 Kč.  

Číslo: 6/2010 s celkovými příjmy 1 235 000,00 Kč a celkovými výdaji 1 235 000 Kč.  

 

Nejvýznamnější investice roku 2010: 

� Chodník na přeložce v obci Lhotka    422 214 Kč 

� Chodník u nemovitosti číslo 92 v obci Lhotka        265 116 Kč 

� Rekonstrukce víceúčelového hřiště u ZŠ v obci Lešná 13 166 832,02 Kč 

� Oprava vyzvánění kaple v obci Vysoká           57 745 Kč 

� Oprava kapličky sv. Cyrila a Metoděje v obci Jasenice 37 914,80 Kč 

� Oprava kaple v obci Perná     22 661,40 Kč 

� Oprava kaple sv. Fabiána a Šebestiána v obci Vysoká 28 725,15 Kč 

 

Rok 2011  

Na začátku roku 2011 obec hospodařila ve schváleném rozpočtovém provizoriu. 

Měsíční rozpočet tak vždy činil 1/12 rozpočtu 2010. Návrh rozpočtu na rok 2011 byl 

schválen zastupitelstvem obce dne 4. 4. 2011 na svém 3. zasedání pod bodem usnesení 

Z 3/05 a to jako deficitní, kde příjmy byly ve výši 15 694 000 tis. Kč, výdaje 

25 998 000 Kč a financování rozdílu ve výši 10 304 000 Kč byl financován z přebytku 

hospodaření minulých let. 
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V průběhu roku byl tento rozpočet upraven na základě rozpočtových opatření. 

Číslo: 1/2011 s celkovými příjmy 5 453 000,00 Kč a celkovými výdaji 5 453 000 Kč.  

Číslo: 2/2011 s celkovými příjmy 3 204 000,00 Kč a celkovými výdaji 247 000 Kč.  

 

Nejvýznamnější investice roku 2011: 

� Kamerový systém v budově OÚ Lešná    44 481,10 Kč 

� Docházkový systém v budově OÚ Lešná               42 729,12 Kč 

� Server v budově OÚ Lešná            178 566,70 Kč 

 

3.2.2 Struktura p říjmů  

Příjmy rozpočtu obce lze obecně rozčlenit do čtyř základních kategorií na příjmy 

daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. V následující tabulce jsou uvedeny 

skutečné příjmy obce Lešná v letech 2007 – 2011 začleněny do zmiňovaných kategorií. 

 

Tabulka 8: Struktura příjmů obce Lešná v letech 2007 – 2011 (Zdroj: Výkazy FIN 2-

12M obce Lešná) 

 

 2007 2008 

 Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po změnách 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po změnách 

Daňové příjmy 16 833 000 18 104 000 18 059 000 19 335 000 

Nedaňové příjmy 3 225 000 3 526 000 3 544 000 8 043 000 

Kapitálové příjmy 9 747 000 10 320 000 8 000 753 000 

Přijaté transfery 488 000 746 000 497 000 868 000 

Celkem 30 293 000 32 696 000 22 108 000 28 999 000 

 

 

 2009 2010 

  Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po změnách 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po změnách 

Daňové příjmy 19 067 000 19 191 000 17 010 000 17 858 000 

Nedaňové příjmy 3 407 000 4 429 000 4 781 000 5 827 000 

Kapitálové příjmy 0 247 000 180 000 223 000 

Přijaté transfery 779 000 16 340 000 920 000 2 628 000 

Celkem 23 253 000 40 207 000 22 891 000 26 536 000 
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 2011 

  Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po změnách 

Daňové příjmy 9 512 000 15 650 000 

Nedaňové příjmy 4 394 000 4 992 000 

Kapitálové příjmy 880 000 882 000 

Přijaté transfery 908 000 2 827 000 

Celkem 15 694 000 24 351 000 

 

Z výše uvedené tabulky je zjevné, že nejvýznamnějším zdrojem příjmů obce jsou 

daňové příjmy, které průměrně tvoří 60,3 % skutečných příjmů obce. V roce 2010 

daňové příjmy tvořily 67,3% celkových skutečných příjmů. 

Nedaňové příjmy pak tvoří průměrně 18,4 % skutečných příjmů obce. Tato kategorie 

příjmů je poměrně stabilní položkou.  

Kapitálové příjmy mají klesající tendenci, v roce 2007 tvořily 31,6 % skutečných 

příjmů, protože došlo k navýšení paragrafu 3633 položky 3112, kdy byl rozpočet obce 

navýšen o 9 807 000 Kč prodejem nemovitostí. V dalších letech 2008 – 2011 byly 

kapitálové příjmy stabilní, protože nedocházelo k žádnému prodeji nemovitostí.  

Přijaté transfery byly v roce 2007 a 2008 tvořily 2,3% a 3% skutečných příjmů. V roce 

2009 tvořily přijaté transfery 40,6% skutečných příjmů, to mělo za následek otevření 

nového víceúčelového hřiště v Obci Lešná. Tento projekt byl spolufinancován z fondů 

Evropské unie.  

 

Obec Lešná v roce 2010 obdržela následující dotace od Zlínského kraje: 

• Dotaci na stavební úpravy MŠ Lešná ve výši 438 tis. Kč. 

• Dotaci na odstranění následků prvotních povodňových škod ve výši 210 tis. Kč. 

• Dotaci na restaurování kříže na hřbitově v Lešné ve výši 20 tis. Kč. 

• Dotaci na výdaje spojené s činností jednotek sboru dobrovolných hasičů obce 

Lešná ve výši 32 tis. Kč. 
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A. Daňové příjmy 

Jak již bylo v předešlé kapitole zmíněno, daňové příjmy tvoří nejdůležitější složku        

v rámci struktury skutečných příjmů. Daňové příjmy byly rozděleny do 4 skupin: 

1. Daně - DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků, DPFO ze samostatné 

výdělečné činnosti, DPFO z kapitálových výnosů, DPPO, DPPO za obce, DPH, 

daň z nemovitosti.  

2. Místní poplatky – poplatek za likvidaci komunálního odpadu, poplatek ze psů, 

poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek ze vstupného, poplatek za 

provozovaný výherní hrací přístroj. 

3. Správní poplatky 

4. Ostatní   

 

Tabulka 9: Struktura daňových příjmů obce Lešná v letech 2007 – 2011 (Zdroj: 

Výkazy FIN 2-12M obce Lešná) 

 

  2007   2008   

 Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po změnách 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po změnách 

Daně 15 985 000 17 230 000 17 197 000 18 433 000 

Místní poplatky 822 000 832 000 816 000 850 000 

Správní poplatky 25 000 41 000 46 000 52 000 

Ostatní 1 000 1 000 0 0 

Celkem 16 833 000 18 104 000 18 059 000 19 335 000 

 

  2009   2010   

  Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po změnách 

Schválený 
rozpočet 

Rozpočet  
po změnách 

Daně 18 175 000 18 151 000 16 060 000 16 835 000 

Místní poplatky 862 000 964 000 900 000 953 000 

Správní poplatky 30 000 75 000 40 000 60 000 

Ostatní 0 1 000 10 000 10 000 

Celkem 19 067 000 19 191 000 17 010 000 17 858 000 
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Správní poplatky 

Správní poplatky představují příjmy za provedení správních úkonů řídící se zákonem    

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Správní poplatky tvoří 0,3 % celkových 

daňových příjmů obce.  

 

Místní poplatky 

Tabulka 10: Správní poplatky vybírané obcí Lešná v letech 2007 – 2011 (Zdroj: 

Výkazy FIN 2-12M obce Lešná) 

Rok Poplatek 
za psa 

Poplatek za 
užívání 

veřejného 
prostranství 

Poplatek ze 
vstupného 

Poplatek 
za provozovaný 
výherní hrací 

přístroj 

Poplatek 
za likvidaci 

komunálního 
odpadu 

2007 33 000 Kč 5 000 Kč 4 000 Kč 10 000 Kč 825 000 Kč 

2008 33 000 Kč 8 000 Kč 2 000 Kč 8 000 Kč 799 000 Kč 

2009 36 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 11 000 Kč 825 000 Kč 

2010 36 000 Kč 2 000 Kč 4 000 Kč 16 000 Kč 827 000 Kč 

2011 37 000 Kč 2 000 Kč 4 000 Kč 1 000 Kč 831 000 Kč 

 

Místní poplatky na území obce Lešná jsou vybírány podle obecně závazné vyhlášky      

č. 1/2011 o místních poplatcích, č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 

technické herní zařízení povolené Ministerstvem finanční podle jiného právního 

předpisu, které zastupitelstvo obce Lešná schválilo na svém 4. zasedání pod bodem 

usnesení Z 4/05, 4/06 a 4/07.  

 

Dle vyhlášky č. 1/2011 o místním poplatku zavádí obec Lešná tyto místní poplatky: 

a) Poplatek ze psů, 

b) Poplatek za užívání veřejného prostranství 

c) Poplatek ze vstupného 

d) Poplatek za ubytovací kapacity 
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Ad a) 

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je FO nebo PO, která má trvalý pobyt nebo 

sídlo na území obce Lešná. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa 

je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů skutečnost, že se stal držitelem psa a po 

dovršení stáří psa 3 měsíců je tento poplatek povinen zaplatit. Poplatek za každého 

prvního psa činí ročně 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 160 Kč. 

Poplatek ze psů představuje stabilní položku místních poplatků. Úhrnná částka plynoucí 

do rozpočtu obce v letech 2007 – 2011 se pohybovala v rozmezí od 33 tis. Kč do 37 tis. 

Kč. 

 

Ad b) 

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného 

prostranství (např. provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení 

sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamní 

zařízení apod.). Poplatek platí FO i PO, které využívají veřejné prostranství. Poplatník 

je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 8 dnů před zahájením užívání veřejného 

prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného 

prostranství. Sazba poplatku se řídí sazebníkem obecně závazné vyhlášky obce Lešná   

č. 1/2011 o místních poplatcích. Sazby se pohybují od 10 Kč za m2 do 15 Kč za m2. 

 

Ad c) 

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo 

reklamní akce, sníženého o DPH, je–li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí 

peněžitá částka, kterou účastník zaplatí za to, že se akce může zúčastnit. Poplatník je 

nejpozději do 8 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, 

datum a hodinu jejího konání a výši vstupného. Sazba poplatku činí z vybraného 

vstupného na: 

� Kulturní akci  20% 

� Sportovní akci  10% 

� Prodejní akci   20% 

� Reklamní akci  20% 
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Paušální částka činí 100 Kč na akci, kterou pořádá organizace se sídlem v obci a 500 Kč 

na akci pro registrované spolky a organizace působící mimo území obce. 

 

Ad d) 

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních v obci Lešná určených 

k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek platí FO nebo PO (ubytovatel), která 

přechodně ubytování poskytla. Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci 

poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající 

v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Sazba poplatku činí za každé využité 

lůžko a den 4 Kč. Paušální částka činí 5000 Kč/rok.  

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. Poplatníkem je FO, která má v obci trvalý pobyt a FO, která má ve vlastnictví 

stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve kterém není hlášena k trvalému 

pobytu žádná FO. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové 

povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek 

vznikla. Sazba poplatku pro poplatníka činí 420 Kč a je tvořena: 

a) Z částky 250 Kč za kalendářní rok  

b) Z částky 170 Kč – tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce 

předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za 

poplatníka.  

Splatnost poplatku je nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku. Od 

poplatku se osvobozují děti do 1 roku věku a osoby pobývající minimálně 2 roky mimo 

území ČR. Úlevu 50 % z poplatku mají studenti s ubytováním mimo území obce Lešná.  

Poplatek obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

je nejstabilnější položkou ze všech místních poplatků. Úhrnná částka plynoucí do 

rozpočtu obce v letech 2007 – 2011 se pohybovala v rozmezí od 800 tis. Kč do 831 tis. 

Kč. 
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Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 

přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného 

právního předpisu. Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje nebo jiného 

technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí. Provozovatel VHP je 

povinen ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu, a to ve lhůtě 15 dnů od 

uvedení do provozu. Sazba poplatku činí 3000 Kč na 3 měsíce za každý VHP nebo jiné 

THZ. Poplatek je splatný čtvrtletně, a to vždy nejpozději do 15 dne posledního měsíce 

příslušného kalendářního čtvrtletí.  

 

B. Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy tvoří nezanedbatelnou část příjmů, byť jde více méně o příjmy 

nárazové, které neplynou z nějaké povinnosti uložené zákonem, ale z určité aktivity 

obce či jiných subjektů ve prospěch obce.  Nedaňové příjmy jsou složeny z příjmů 

z vlastní činnosti např. poskytování služeb a výrobků, příjmy z pronájmu majetku           

a pozemků, příjmy z hospodaření obce Lešná, příjmy z úroků a ostatní nedaňové 

příjmy.  

 

Tabulka 11: Struktura nedaňových příjmů obce Lešná v letech 2007 – 2011 (Zdroj: 

Výkazy FIN 2-12M obce Lešná) 

 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 
Nedaňové příjmy 3 526 000 8 043 000 4 429 000 5 827 000 4 992 000 
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Graf 2: Struktura nedaňových příjmů obce Lešná v letech 2007 – 2011 (Zdroj: Výkazy 

FIN 2-12M obce Lešná) 

 

Obec Lešná vlastní obecní lesy, z nichž plyne příjem v rámci prodeje a těžby dřeva, dále 

obec vlastní a provozuje obecní vodovod, z něhož plynou příjmy v rámci prodeje pitné 

vody pro občany obce a drobné podnikatele. Další příjmy z poskytování služeb či 

výrobků plynou například z kulturní činnosti či jiných činností a služeb poskytovaných 

obcí pro soukromý sektor. Příjmy z pronájmu pozemků netvoří příliš důležitou část 

nedaňových příjmů, v daném období vykazují nepatrný podíl na celkových nedaňových 

příjmech, zejména v posledních dvou letech sledovaného období, to je způsobeno 

snížením prodeje obecních pozemků.  

 

C. Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy představují jednu z nejméně stabilních položek obecního rozpočtu. 

Příčinou této nestability je fakt, že se jedná o příjmy jednorázové a neopakovatelné. 

Kapitálovými příjmy jsou především příjmy z prodeje pozemků, příjmy z prodeje 

ostatních nemovitostí a příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku. 

 

Tabulka 12: Struktura kapitálových příjmů obce Lešná v letech 2007 – 2011 (Zdroj: 

Výkazy FIN 2-12M obce Lešná) 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 
Kapitálové příjmy 10 320 000 753 000 247 000 223 000 882 000 
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Nejvyšších kapitálových příjmů obec dosáhla v roce 2007, kdy prodala pozemky určené 

k plynofikaci. 

 

 

Graf 3: Struktura kapitálových příjmů obce Lešná v letech 2007 – 2011 (Zdroj: Výkazy 

FIN 2-12M obce Lešná) 

 

D. Přijaté transfery 

Přijaté transfery nebo-li dotace jsou poslední položkou příjmů obce Lešná. Přijaté 

transfery se dělí na investiční a neinvestiční.  

 

Tabulka 13: Struktura přijatých transferů obce Lešná v letech 2007 – 2011 (Zdroj: 

Výkazy FIN 2-12M obce Lešná) 

  2007 2008 2009 2010 2011 

Přijaté transfery 746 000 868 000 16 340 000 2 628 000 2 827 000 

Přijaté transfery 
neinvestiční 

596 000 868 000 6 144 000 2 315 000 1 038 000 

Přijaté transfery 
investiční 

150 000 0 10 196 000 313 000 1 789 000 
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Graf 4: Struktura přijatých transferů obce Lešná v letech 2007 – 2011 (Zdroj: Výkazy 

FIN 2-12M obce Lešná) 

 

Největší projekt v historii obce „Zkvalitnění dopravní infrastruktury Lešná“ byl 

realizován v roce 2009, náklady na jeho realizaci dosahovaly přibližně 17 000 000 Kč,  

 z 85% byl tento projekt hrazen dotací z EU.   

 

Průběh přijatých transferů ze státního rozpočtu je poměrně nesourodý. V roce 2010       

a 2011 použila Obce Lešná peněžní prostředky z investiční přijaté dotace na projekt 

„Výměna oken a zateplení budovy obecního úřadu I. etapa“.  
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3.2.3 Struktura výdaj ů 

Obec Lešná své výdaje rozlišuje na: 

• běžné (neinvestiční) na zabezpečení pravidelně se opakujících potřeb 

• výdaje kapitálové (investiční), které souvisejí s financováním investic. 

 

Tabulka 14: Struktura výdajů obce Lešná v letech 2007 – 2011 (Zdroj: Výkazy FIN 2-

12M obce Lešná) 

  2007 2008 
  Schválený 

rozpočet 
Rozpočet 

po změnách 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po změnách 

Běžné výdaje 16 519 000 16 586 000 16 018 000 17 454 000 

Kapitálové výdaje 8 903 000 11 351 000 9 609 000 10 217 000 

Celkem 25 422 000 27 937 000 25 627 000 27 671 000 

 

  2009 2010 
  Schválený 

rozpočet 
Rozpočet 

po změnách 
Schválený 
rozpočet 

Rozpočet 
po změnách 

Běžné výdaje 18 088 000 28 208 000 17 650 000 18 913 000 

Kapitálové výdaje 9 442 000 21 249 000 8 348 000 12 785 000 

Celkem 27 530 000 49 457 000 25 998 000 31 698 000 

 

  2011 

  Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
změnách 

Běžné výdaje 19 203 000 22 559 000 

Kapitálové výdaje 11 145 000 14 412 000 

Celkem 30 348 000 36 971 000 
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Graf 5: Struktura výdajů obce Lešná v letech 2007 – 2011 (Zdroj: Výkazy FIN 2-12M 

obce Lešná) 

 

Běžné a kapitálové výdaje obce Lešná v letech 2007 - 2011 

 

Graf 6: Struktura běžných a kapitálových výdajů obce Lešná v letech 2007 – 2011 

(Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce Lešná) 

 

Ve sledovaném období 2007 - 2011 došlo k výkyvu v celkových výdajích obce Lešná 

v roce 2009, v tomto roce došlo k výstavbě víceúčelového hřiště přímo v obci Lešná      

u místní základní školy.  
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A. Běžné výdaje  

Běžné výdaje se pohybují mezi 16 mil. Kč a 28 mil. Kč. Tyto výdaje jsou poměrně 

stabilní na rozdíl od kapitálových výdajů. Mezi běžné výdaje patří hlavně platy              

a odvody na sociální a zdravotní pojištění a daň ze mzdy zaměstnanců v hlavním 

pracovním poměru, nákup drobného krátkodobého a dlouhodobého majetku, pohonné 

hmoty, nákup služeb, pohoštění, nákup cenin, nákup pohonných hmot, ochranných 

pomůcek, konzultační, poradenské a právní služby, cestovné, nákup knih, učebních 

pomůcek a tiskovin, mzdy za zaměstnance na veřejně prospěšných pracích. Významnou 

položkou v běžných výdajích jsou náklady na opravy a udržování obecního majetku, 

což je v případě obcí Lešenska velmi obsáhlý seznam.  

Největší podíl na těchto výdajích má odvádění a čištění odpadních vod, dále pak 

předškolní a školní zařízení a pozemní komunikace.  

 

 

Graf 7: Struktura běžných výdajů obce Lešná v letech 2007 – 2011 (Zdroj: Výkazy FIN 

2-12M obce Lešná) 
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B. Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje jsou investiční výdaje obce a používají se na pořízení hmotného  

a nehmotného investičního majetku a na pořízení finančního majetku dlouhodobé 

povahy. Na rozdíl od běžných výdajů se kapitálové výdaje v čase dosti mění. Největší 

podíl na kapitálových výdajích má položka zahrnující Budovy, haly a stavby.      

  

 

Graf 8: Struktura kapitálových výdajů obce Lešná v letech 2007 – 2011 (Zdroj: Výkazy 

FIN 2-12M obce Lešná) 
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3.2.4 SWOT analýza obce Lešná 

SWOT analýza je technika strategické analýzy založená na zvažování vnitřních faktorů 

organizace (silné a slabé stránky) a vnějších faktorů prostředí (příležitosti a hrozby).  

 

A. Silné stránky (Strengths)  

• Vysoké procento populace v produktivním věku 

• Blízkost ekonomického centra Valašské Meziříčí 

• Technická infrastruktura (plynofikace, vodovod) 

• Plné pokrytí obce službami institucí (pošta, MŠ, ZŠ, zdravotnická, zařízení, 

knihovna) 

• Památky (zámek, kostel, kaple) 

• Dopravní dostupnost (poloha v blízkosti významné silnice I. třídy) 

• Železnice (Lhotka nad Bečvou) – spojnice s významnou železniční křižovatkou 

• Atraktivní okolí obce 

• Vesnické prostředí na většině území katastru 

• Odvoz a ekologická likvidace odpadu (třídění a recyklace) 

• Spolky v obci (SDH, MS, TJ, ČZS, ČSS, ČČK, FC) 

• Obchody a služby 

• Cyklostezka Bečva 

• Zařazení obce do Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko 

 

B. Slabé stránky (Weaknesses) 

• Nedostatek osobních služeb 

• Absence parkovacích služeb 

• Znečištění životního prostředí (ovzduší), negativní vliv ficem Deza a. s., CS 

Cabot s. r. o. na krajinu 

• Hlukové a prachové zatížení části obcí v důsledku nadměrné nákladní dopravy 

• Špatný stav komunikací a chodníků 

• Míra nezaměstnanosti 

• Málo pozemků k prodeji občanům 

• Problém finančního ohodnocení a fluktuace odborných pracovníků 
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• Zkušenosti s dotačními tituly na různých úrovních 

• Černé skládky 

• Nedostatečné využití obnovitelných zdrojů 

• Nedostatek finančních prostředků 

• Nedostatečně rozvinuté podnikatelské prostředí 

 

C. Příležitosti (Opportunities) 

• Nízký index stáří 

• Podpora tvorby nových pracovních míst v průmyslové zóně 

• Zlepšení sociálních a jiných služeb pro občany 

• Zlepšení komunikace obecního úřadu s občany 

• Dobudování silnice I/35 – Frýdlant n. O. – Hradec Králové – Olomouc – 

Valašské Meziříčí – hranice SR 

• Cyklotrasy/cyklostezky 

• Atraktivita okolí obce 

• Úspory energií na vytápění budov 

• Zlepšení stavu krajiny v obci a omezení rizika povodní 

• Agroturistika  

• Podpora ekologických forem podnikání 

• Získávání dotačních titulů 

• Spolupráce s privátními subjekty 

• Společnosti Deza a.s., CS Cabot s. r. o. 

• Doplnění průmyslové zóny 

• Vzájemná diskuse a srovnání s obdobnými úřady v ČR 

• Rozvoj podnikatelského parku 

• Růst životní úrovně obyvatel 
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D. Hrozby (Threats) 

• Odliv mladých lidí z obce 

• Zhoršení zdravotního stavu populace v důsledku znečištění ŽP (průmyslová 

koncentrace – Deza a.s., CS Cabot s. r. o.)  

• Nerovnoměrný rozvoj jednotlivých částí obce 

• Malá ochota obyvatel podílet se na rozvoji obce 

• Riziko zvýšení intenzity dopravy v důsledku vzniku průmyslové zóny 

• Zvýšení znečištění a následný pokles potenciálu využitelnosti krajiny 

• Rizika povodní v obci 

• Nedokončený projekt kanalizace 

• Nedostatek kvalifikovaných odborníků na trhu práce 

• Stárnutí obyvatelstva 

• Ekonomická závislost na konkrétních firmách 

• Zhoršování stavu majetku obce 

• Legislativní změny 

• Zvyšování objemu činností přenášených ze státní správy na územní samosprávu 

• Zvyšování cen energií, plynu. 
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3.3 Zhodnocení hospodaření obce  

Abychom mohli posoudit efektivnost hospodaření obce, je nutné sledovat provozní 

příjmy a výdaje odděleně od příjmů a výdajů investičních. Je žádoucí, aby příjmy 

převyšovaly výdaje (přebytkový rozpočet), nebo aby se sobě rovnaly (vyrovnaný 

rozpočet), a to jak provozní příjmy a výdaje, tak investiční příjmy a výdaje. Kromě 

zhodnocení zisku je ovšem nutné také posoudit, do jaké míry je obec schopna zajistit 

pro své občany veřejné statky, jelikož právě za tímto účelem je založena, nikoliv za 

účelem dosažení zisku. 

Do provozních příjmů zahrnujeme příjmy daňové, nedaňové a přijaté neinvestiční 

dotace, do provozních výdajů potom běžné výdaje. Investiční příjmy jsou tvořeny 

kapitálovými příjmy a přijatými investičními dotacemi, za investiční výdaje jsou 

považovány výdaje kapitálové. 

 

Tabulka 15: Salda hospodaření Obce Lešná v letech 2007 – 2011 (Zdroj: Výkazy FIN 

2-12M obce Lešná) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Provozní 
příjmy 

22 226 000 28 246 000 29 764 000 26 000 000 21 680 000 

Provozní 
výdaje 

16 586 000 17 454 000 28 208 000 22 559 000 18 913 000 

Rozdíl 
provozního 
hospodaření 

5640000 10792000 1556000 3441000 2767000 

Investiční 
příjmy 

10 470 000 753 000 10 443 000 536 000 2 671 000 

Investiční 
výdaje 

11 351 000 10 217 000 21 249 000 14 412 000 12 785 000 

Rozdíl 
investičního 
hospodaření 

-881000 -9464000 -10806000 -13876000 -10114000 

Celkové 
příjmy 

32696000 28999000 40207000 26536000 24351000 

Celkové výdaje 27937000 27671000 49457000 36971000 31698000 
Rozdíl 

celkového 
hospodaření 

4759000 1328000 -9250000 -10435000 -7347000 

 



75 
 

Z tabulky můžeme vyčíst, že v případě provozních příjmů a výdajů bylo během 

sledovaného období každoročně dosaženo kladného rozdílu, což značí skutečnost, že 

provozní příjmy převyšovaly provozní výdaje. Kladné provozní hospodaření ukazuje na 

velmi příznivou situaci, kdy byla obec schopna z provozních příjmů pokrýt veškeré 

provozní výdaje, které jí během roku vznikly. 

V případě investičních příjmů a výdajů je situace naprosto odlišná ve srovnání s příjmy 

a výdaji provozními. Saldo investičního hospodaření nabylo ve všech pěti letech 

sledovaného období záporných hodnot, což značí, že investiční příjmy obce nestačily    

k úhradě jejích investičních výdajů. Nejvyšších záporných rozdílů z investičního 

hospodaření dosáhla obec v letech 2008 - 2011, kdy investiční výdaje přesáhly 

investiční příjmy o více než 10 milionů Kč. Hlavním důvodem je mimo jiné skutečnost, 

že při realizaci investičních projektů obec získává dotace, které stačí pouze k pokrytí 

části projektu a zbývající náklady je nucena hradit z obecního rozpočtu, přičemž 

důsledkem je záporné investiční saldo. Pro obec je ovšem velkým pozitivem, že je stále 

schopna pokrýt tato záporná salda z vlastních zdrojů, konkrétně z kladného rozdílu 

z provozního hospodaření (což nastalo v roce 2008), z kladného hospodářského 

výsledku z minulých let nebo z vytvořených rezerv na běžném účtu obce. 

 

Vezmeme-li v úvahu všechny výše zmiňované skutečnosti, můžeme hospodaření obce 

Lešná hodnotit jako uspokojivé. Do budoucna lze doporučit pokoušet se i nadále            

o získávání co největšího objemu dotací, snažit se, co nejdéle hospodařit bez čerpání 

úvěru a neustále usilovat o snižování provozních výdajů. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

 

Z hodnocení hospodaření obce Lešná vyplynulo, že výdajová část rozpočtu v letech 

2009 – 2012 převyšuje část příjmovou. Z tohoto důvodu by se obec Lešná měla zaměřit 

na zvyšování příjmů a optimalizování výdajů. Následující návrhy jsou zaměřeny na 

možnosti, jež mohou příjmovou část rozpočtu zvýšit a optimalizovat výdaje obce Lešná.  

 

4.1 Zvýšení příjmů 

4.1.1 Odpadové hospodářství  

Srovnání odpadového hospodaření obce Lešná s městysem Hustopeče nad Bečvou. 

Městys Hustopeče nad Bečvou Leží 7 km od obce Lešná a nachází se v Olomouckém 

kraji. Rozloha městyse Hustopeče nad Bečvou je 2400 ha a počet obyvatel k 31. 12. 

2011 je 1750 obyvatel, což je přibližně stejně jako obec Lešná, která měla k 31. 12. 

2011 1971 obyvatel a rozloha obce je 2263 ha. 

 

Obec Lešná se v roce 2011 řídila obecně závaznou vyhláškou č.  2/2011, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání             

a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí: 

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící                    

k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 

osoba 

Sazba poplatku pro poplatníka činí 420,- Kč a je tvořena: 

a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 170,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě 

skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok: 

• Náklady:   350 157,- Kč  Počet osob: 2056 

• Náklady na osobu:  170,- Kč  

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.  
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Od poplatku se osvobozují: 

a) děti do 1 roku věku, 

b) osoby pobývající minimálně 2 roky mimo území ČR 

Úlevu 50 % z poplatku mají studenti s ubytováním mimo území obce Lešná. Ubytování 

mimo území obce Lešná se dokládá nájemní smlouvou.  

 

Tabulka 16: Náklady na odpadové hospodářství obce Lešná (Zdroj: Dotazník za rok 

2011 o nakládání s komunálním odpadem obce Lešná, se zaměřením na tříděný sběr pro 

společnost EKO KOM) 

Obec Lešná - náklady na odpadové hospodářství obce 

Položka Náklady v Kč 

Tříděný sběr využitelných odpadů celkem 148 137,00 Kč 

          z toho tříděný sběr plastu 110 319,00 Kč 

          z toho tříděný sběr papíru 20 014,00 Kč 

          z toho tříděný sběr skla 17 804,00 Kč 

          z toho tříděný sběr nápojových kartonů 0,00 Kč 

Tříděný sběr biologických odpadů 0,00 Kč 

Sběrný dvůr nebo sběrné místo (bez investičních nákladů) 0,00 Kč 

          z toho nebezpečné odpady 0,00 Kč 

Nebezpečné odpady sebrané v rámci mobilního sběru 92 385,00 Kč 
Objemné odpady sbírané jinak než na sběrném dvoře - mobilní 
svoz  

168 612,00 Kč 

Směsný komunální odpad 819 787,00 Kč 

Informování veřejnosti/propagace 0,00 Kč 

Odpady vzniklé z údržby zeleně obce 0,00 Kč 

Úklid košů na veřejných prostranství 0,00 Kč 

Úklid veřejných prostranství   

Černé skládky 0,00 Kč 

Administrativa odpadového hospodářství v obci 0,00 Kč 

Celkové náklady na odpadové hospodářství obce 1 228 921,00 Kč 
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Tabulka 17: Příjmy obce Lešná z poplatků za odvoz komunálního odpadu od občanů 

(Zdroj: Dotazník za rok 2011 o nakládání s komunálním odpadem obce Lešná, se 

zaměřením na tříděný sběr pro společnost EKO KOM) 

Obec Lešná - příjmy obce z poplatků za odvoz komunálního odpadu od občanů 

Položka Příjmy v Kč 
Poplatek za komunální odpad od občanů nebo místní poplatek 
(celkem) 

805 790,00 Kč 

Poplatek za odpady od rekreantů/za rekreační objekt (celkem) 26 460,00 Kč 
Poplatek od ostatních původců odpadu za využívání systému 
obce (celkem) 

101 307,00 Kč 

Zisk z prodeje druhotných surovin (celkem) 0,00 Kč 
Platby za zpětný odběr elekrozařízení (od kolektivních systémů 
celkem) 

0,00 Kč 

Celkem 933 557,00 Kč 
 

Hustopeče nad Bečvou se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 1/20011, kterou se stanoví 

systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, vznikajících na území městyse Hustopeče nad Bečvou, včetně systému 

nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území městyse Hustopeče nad Bečvou.  

Městys Hustopeče nad Bečvou má velmi progresivní systém, s nakládáním s odpady. 

Heslo, kterým se městys řídí je „Plať na to, co vyprodukuješ“. Základem je platba za 

množství odpadů, které domácnosti opravdu vyprodukují. Svozová firma dvakrát do 

měsíce vyváží jen popelnice, které jsou označené žetonem modré barvy. Tyto modré 

žetony jsou k zakoupení v několika místních obchodech za 68 Kč za kus a občané jsou 

povinni si koupit minimálně jeden kus na trvale přihlášenou osobu a rok. Svozová firma 

žetony sbírá a účtuje obci fixní částku za každou vyprázdněnou popelnici. Pytlový sběr 

funguje v Hustopečích již od devadesátých let a zhruba před 9 lety k němu přibyl ještě 

pytlový sběr tříděných odpadů. A to zejména po špatných zkušenostech s nízkou 

kvalitou a čistotou dosahovanou při sběru do velkoobjemových kontejnerů. V současné 

době si občané kupují žluté pytle na směsný plast za 20 Kč za kus, červené pytle na kov 

za 10 Kč, bílé pytle na sklo bílé a barevné za 10 Kč a zdarma dostávají modré pytle na 

tetrapak. Opět existuje určitý minimální odběr, a to jeden žlutý pytel na plasty na osobu 

a rok. Svoz probíhá jednou za dva týdny, ve stejný den kdy se vyváží také popelnice      

a obec si jej zajišťuje sama pomocí pracovníků, kteří na obci vypomáhají v rámci 

veřejně prospěšných prací. Naplněné pytle se v roce 2011 shromažďovaly ve sběrném 
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dvoře v areálu bývalého zemědělského družstva a při dostatečném množství pytlů byl 

objednán odvoz, v roce 2012 byla budova bývalého zemědělského družstva zbourána a 

pytle se nyní shromažďují v místní části Vysoká. Kombinace těchto dvou 

systémů motivuje občany k co nejmenší produkci odpadů a k tomu, aby vzniklý odpad 

co nejlépe třídili. Samozřejmě se také nabízí „snadné a levné“ řešení – černé skládky či 

domácí pálení odpadů. Dle vedoucího odboru životního prostředí pana Ing. Miroslava 

Hýži se černé skládky na území městyse Hustopeče nad Bečvou vyskytují velice 

ojediněle a ani domácí pálení nepřekračuje běžnou mez na českém venkově. Městys 

Hustopeče nad Bečvou díky tomuto systému dotuje náklady na odpadové hospodářství 

jen z 10 – 12 %. 39 

 

Tabulka 18: Náklady na odpadové hospodářství městyse Hustopeče nad Bečvou 

(Zdroj: Dotazník za rok 2011 o nakládání s komunálním odpadem městyse Hustopeče 

nad Bečvou, se zaměřením na tříděný sběr pro společnost EKO KOM) 

Městys Hustopeče nad Bečvou - náklady na odpadové hospodářství obce 

Položka Náklady v Kč 

Tříděný sběr využitelných odpadů celkem 122 139,00 Kč 

          z toho tříděný sběr plastu 67 167,00 Kč 

          z toho tříděný sběr papíru 0,00 Kč 

          z toho tříděný sběr skla 52 272,00 Kč 

          z toho tříděný sběr nápojových kartonů 2 700,00 Kč 

Tříděný sběr biologických odpadů 0,00 Kč 

Sběrný dvůr nebo sběrné místo (bez investičních nákladů) 0,00 Kč 

          z toho nebezpečné odpady 0,00 Kč 

Nebezpečné odpady sebrané v rámci mobilního sběru 47 809,00 Kč 
Objemné odpady sbírané jinak než na sběrném dvoře - 
mobilní svoz  

75 156,00 Kč 

Směsný komunální odpad 219 823,00 Kč 

Odpady vzniklé z údržby zeleně obce 0,00 Kč 

Úklid košů na veřejných prostranství 0,00 Kč 

Úklid veřejných prostranství 15 852,00 Kč 

Administrativa odpadového hospodářství v obci 19 200,00 Kč 

Celkové náklady na odpadové hospodářství obce 499 979,00 Kč 

                                                           
39 Hnutí duha [online]. [cit. 2012-08-09] Dostupný z WWW: http://www.hnutiduha.cz/obce/exkurze-pro-

zastupce-mest-a-obci/hustopece-nad-becvou/ 
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Tabulka 19: Příjmy městyse Hustopeče nad Bečvou z poplatků za odvoz komunálního 

odpadu od občanů (Zdroj: Dotazník za rok 2011 o nakládání s komunálním odpadem 

městyse Hustopeče nad Bečvou, se zaměřením na tříděný sběr pro společnost EKO 

KOM) 

Městys Hustopeče nad Bečvou - příjmy městyse z poplatků za odvoz komunálního 
odpadu od občanů 
Položka Příjmy v Kč 

Poplatek za komunální odpad od občanů nebo místní poplatek 
(celkem) 

404 524,00 Kč 

Poplatek za odpady od rekreantů/za rekreační objekt (celkem) 0,00 Kč 

Poplatek od ostatních původců odpadu za využívání systému 
obce (celkem) 

0,00 Kč 

Zisk z prodeje druhotných surovin (celkem) 0,00 Kč 

Platby za zpětný odběr elekrozařízení (od kolektivních 
systémů celkem) 

0,00 Kč 

Celkem 404 524,00 Kč 

 

Při srovnání obou systémů za provoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů obou obcí je patrno, že náklady obce 

Lešná převyšují příjmy o 295 364 Kč. Náklady městyse Hustopeče nad Bečvou 

převyšují příjmy o 95 455 Kč. Obec Lešná by tedy mohla při změně systému za provoz, 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

uspořit 200 000 Kč. Nabízí se, ale i možnost zvýšit poplatek za provoz, shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, avšak tato 

možnost by nebyla kompetentní k občanům, kteří odpad třídí, do pytlů dávají zmačkané 

PET lahve a vyprodukují méně odpadu. Pokud by obec zvýšila poplatek za provoz, 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, občané budou produkovat stále více odpadu a obec bude vynakládat stále větší 

náklady. Proto je heslo městyse Hustopeče nad Bečvou „Plať za to, co vyprodukuješ“, 

pro občana efektivnější. Občané budou šetřit a před domy se nebudou objevovat 2-3 

popelnice každých 14 dní, kdy probíhá svoz odpadu, ale pokud si občan bude muset za 

popelnici zaplatit, rozmyslí si, kolik svých nákladů na svoz odpadů vynaloží.  
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4.1.2 Místní poplatky 

Další možností, jak zvýšit příjmy obce Lešná, je zvýšením místních poplatků. Obec 

Lešná se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o místních poplatcích, kterou 

zastupitelstvo obce Lešná schválilo 27. 6. 2011. Tato vyhláška je rozdělena na tyto 

místní poplatky: 

a) Poplatek ze psů 

b) Poplatek za využívání veřejného prostranství  

c) Poplatek ze vstupného  

d) Poplatek za ubytovací kapacity 

 

Navýšení poplatků ze psů, jehož výše může činit až 1500 Kč za kalendářní rok a 

jednoho psa. V případě druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby 

zvýšit až o 50%. 40  

Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 o místních poplatcích obce Lešná tento poplatek 

platí držitel psa. Držitelem psa je FO nebo PO, která má trvalý pobyt nebo sídlo na 

území obce Lešná. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je 

povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne 

jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové 

povinnosti. Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa, která je 

nepřenosná.  

Sazba poplatku v obci Lešná činí: 

• za prvního psa        100,- Kč, 

• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele    160,- Kč 

Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.  

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je: 

• osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl 

přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu 

• osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob 

• osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy  

• osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.41  

                                                           
40 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. §2 
41 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. §2 odst. 2 
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Příjmy obce Lešná za poplatek za psa se v jednotlivých letech pohybovaly mezi 33 – 37 

tisíci Kč (viz tabulka). V roce 2011 bylo přihlášeno 356 psů. 

 

Tabulka 20: Příjmy obce Lešná za poplatek za psa (Zdroj: Výkazy FIN 2-12M obce 

Lešná) 

Rok Poplatek za psa 

2007 33 000 Kč 

2008 33 000 Kč 

2009 36 000 Kč 

2010 36 000 Kč 

2011 37 000 Kč 

 

Následující tabulka znázorňuje, o kolik by se daly zvýšit příjmy obce v případě 

navýšení poplatků ze psů. Pro zjednodušení počítejme 100 Kč za jednoho psa. 

 

Tabulka 21: Příjmy z poplatku ze psů při různých sazbách (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Sazba/psa Příjem z poplatku v Kč Přínos v Kč 

100 35600 0 

200 71200 35600 

300 106800 71200 

400 142400 106800 

500 178000 142400 

600 213600 178000 

700 249200 213600 

800 284800 249200 

900 320400 284800 

1000 356000 320400 

1100 391600 356000 

1200 427200 391600 

1300 462800 427200 

1400 498400 462800 

1500 534000 498400 
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V následující tabulce je důležité všimnout si sloupce přínos, který zobrazuje příjem 

obce, který by získala při navýšení poplatků ze psů. Dle mého názoru by obec měla 

zvýšit poplatek za psů alespoň na 200 Kč za jednoho psa, čímž by došlo o zvýšení 

příjmů o dvojnásobek oproti stávající situaci cca o 35 600 Kč. Místní obyvatele by toto 

zvýšení nemělo příliš zatížit, například ve srovnání s městem Valašské Meziříčí, kde za 

1 psa obyvatelé v bytovém domě zaplatí 1260 Kč, za psa v rodinném domě (dle zóny, 

ve které se dům nachází) je to rozmezí mezi 140 - 620 Kč.  

 

4.1.3 Daň z nemovitosti 

Daň z nemovitosti je jedinou daní, jejíž celý výnos plyne do rozpočtu obce, ve které se 

daná nemovitosti nachází. Dle §1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti tento 

zákon upravuje daň z nemovitosti, kterou tvoří daň z pozemků a daň ze staveb. §6 odst. 

4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti určuje, že se základ daně násobí 

koeficientem, který se odvíjí od počtu obyvatel, zjištěným v posledním sčítání lidu. 

Obec Lešná měla k 1. lednu 2011 1971 obyvatel a řadí se tedy do kategorie od 1000 do 

6000 obyvatel, jíž náleží koeficient 1,4 jak u daně z pozemků, tak u daně ze staveb. 

Vydáním vyhlášky může obec koeficient zvýšit o jednu kategorii, nebo snížit o jednu až 

tři kategorie, tuto možnost obec Lešná využila a vydala obecně závaznou vyhlášku       

č. 1/2005 o výši koeficientů pro výpočet sazby daně z nemovitosti, kterou schválilo 

zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 29. 6. 2005 pod bodem usnesení č. 11/1a).  

 

Výši koeficientu daně z nemovitosti rozdělilo Zastupitelstvo obce Lešná takto:  

• U stavebních pozemků se koeficient pro výpočet sazby daně z pozemků pro celé 

území obce Lešná zvyšuje na 1,6. 

 

• U obytných domů, u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, 

u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů se koeficient pro výpočet 

sazby daně ze staveb pro celá katastrální území stanovuje takto: 

� Lešná         1,6 

� Perná, Lhotka nad Bečvou, Jasenice, Vysoká, Mštěnovice, Příluky 1,0 
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• U staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro 

individuální rekreace, u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám,   

u garáží vystavěných odděleně od obytných domů, u samostatných nebytových 

prostorů užívaných na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu jako 

garáže, u staveb pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových 

prostorů užívaných na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu pro 

podnikatelskou činnost se stanoví pro celé území obce Lešná koeficient pro 

výpočet sazby daně ze staveb 1,5. 

 

Tabulka 22: Výše daně z nemovitosti obce Lešná v letech 2007 – 2011 (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Rok Výše daně z nemovitosti 
2007 3 800 000 Kč 
2008 3 500 000 Kč 
2009 3 500 000 Kč 
2010 3 800 000 Kč 
2011 3 710 000 Kč 

 

Další možností, kterou obec má, je stanovení místního koeficientu. Obecně závaznou 

vyhláškou pro všechny nemovitosti na celém svém území stanoví obec jeden místní 

koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daň za jednotlivé 

druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty. Zavedení tohoto 

koeficientu dává obcím možnost upravit výši výnosu podle vlastní úvahy. 42 

Následující tabulka obsahuje možnosti, kterých by obec mohla využít ke zvýšení svých 

příjmů, pokud by stanovila obecně závaznou vyhláškou místní koeficient ve výši 2, 3, 4 

nebo 5.   

 

  

                                                           
42 Zákon č. 338/1994 Sb., o dani z nemovitosti, v platném znění. §6 - 12 
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Tabulka 23: Příjmy z daně z nemovitosti v závislosti na zavedení místního koeficientu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Výše daně 
z nemovitosti 
v roce 2011 

Místní koeficient 
žádný 2 3 4 5 

3 710 000 3 710 000 7 420 000 11 130 000 14 840 000 18 550 000 

Přínos 0 3 710 000 7 420 000 11 130 000 14 840 000 

 

Přínosy po změnách místního koeficientu by byly pro rozpočet obce Lešná značné, je 

však nutné brát také v úvahu, jaký dopad by mělo toto zvýšení na průměrnou rodinu 

žijící v obci. Daňová povinnost z daně z nemovitosti u rodiny, která vlastní rodinný 

dům s  jedním nadzemním podlažím, o výměře 270 m2, a pozemek o výměře 800 m2 je 

uvedena v následující tabulce. 

 

Tabulka 24: Daňová povinnost z daně z nemovitosti u rodiny žijící v místních částech 

Perná, Lhotka nad Bečvou, Jasenice, Vysoká, Příluky a Mštěnovice (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Koeficient 1,0 
Místní koeficient 
Žádný 2 

Daň z pozemku 160 Kč 320 Kč 

Daň ze staveb 743 Kč 1 486 Kč 

Celková daňová povinnost 903 Kč 1 806 Kč 

 

 

Tabulka 25: Daňová povinnost z daně z nemovitosti u rodiny žijící v Lešné (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

Koeficient 1,6 
Místní koeficient 
Žádný 2 

Daň z pozemku 160 Kč 320 Kč 

Daň ze staveb 1 188 Kč 2 376 Kč 

Celková daňová povinnost 1 348 Kč 2 696 Kč 
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Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že rodina žijící v místních částech Perná, Lhotka 

nad Bečvou, Jasenice, Vysoká, Příluky a Mštěnovice v současné době zaplatí na této 

dani celkem 903 Kč. V obci Lešná zaplatí rodina na dani z nemovitosti 1348 Kč, což je 

dáno vyšším koeficientem, který zastupitelstvo obce Lešná schválilo v roce 2005 

obecně závaznou vyhláškou č. 1/2005 o výši koeficientů pro výpočet sazby daně 

z nemovitosti.  

Pokud by zastupitelstvo obce Lešná rozhodlo využít možnost zvýšit místní koeficient na 

2, výdaje by se pro rodiny na tuto daň zdvojnásobily. 

 

4.2 Optimalizace výdajů 

4.2.1 Snížení výdajů na úpravu zeleně  

Obec Lešná vynakládá každý rok značné výdaje na úpravu zeleně v obci Lešná              

a místních částech obce (Příluky, Perná, Jasenice, Lhotka nad Bečvou, Vysoká, 

Mštěnovice). Následující tabulka zobrazuje výdaje na úpravu zeleně obce Lešná             

a místních částí, kterou zastává OSVČ pan Petr David – TESO, Lešná 37, 756 41 Lešná. 

 

Tabulka 26: Výdaje na úpravu zeleně obce Lešná (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Výdaje 

2007 142 545 Kč 

2008 320 718 Kč 

2009 251 825 Kč 

2010 440 106 Kč 

2011 335 759 Kč 

 

Jak je patrno z tabulky, výdaje na úpravu zeleně jsou značně vysoké. Obec Lešná 

zaměstnává pana Petra Moravčíka na pozici pomocný dělník, který v letních měsících 

zastává pomocné práce v obci Lešná a místních částech. Pan Moravčík je zaměstnán 

přes Úřad práce, kontaktní pracoviště Valašské Meziříčí, Železničního vojska 1349, 757 

01 Valašské Meziříčí 1, na veřejně prospěšné práce. Úřad práce dotuje jeho mzdu do 

výše 9 000 Kč, obec Lešná tudíž doplácí 3 082 Kč. Pokud by obec Lešná využila této 

příležitosti a zaměstnala na veřejně prospěšné práce více zaměstnanců, mohli by tito 

zaměstnanci snížit výdaje na úpravu zeleně.  
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Tabulka 27: Náklady na pracovníky VPP 
Počet pracovníků Doplatek/měsíc Doplatek/12 měsíců 

3 9 246 Kč 110 952 Kč 

 

Obec Lešná by také musela zakoupit nové nářadí (benzínovou rotační sekačku, 

benzínový vyžínač). 

 

Tabulka 28: Náklady na nákup nového nářadí (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Benzínový vyžínač Oleo-Mac Sparta 250 TR 6 570 Kč 

Sekačka CS 434 S – G 9 390 Kč 

Drti č Cutting Power 2800 7 160 Kč 

Celkem 23 120 Kč 

 

V létě, kdy je mnohem více práce na údržbu zeleně, doporučuji obci využívat zájem      

o brigádu, kterou by obec mohla nabízet mládeži. Výdaje na brigádníky jsou podstatně 

nižší než výdaje vynaložené pro OSVČ. Hodinová mzda pro brigádníky na údržbu 

zeleně je na obecním úřadě stanovena ve výši 65 Kč na hodinu. V následující tabulce je 

uvedeno srovnání, kolik by činila mzda brigádníka za měsíc červenec, srpen v roce 

2011, přičemž v roce 2011 měly tyto měsíce 42 pracovních dní, 336 pracovních hodin. 

 

Tabulka 29: Náklady na mzdu brigádníka (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Hodinová 
mzda 

Celková mzda za červenec, 
srpen (300 hodin) 

Brigádník 65 Kč 19 500 Kč 

 

Pokud by tedy obec Lešná přijala v prázdninových měsících 2 brigádníky na údržbu 

zeleně, vynaložila by náklady na jejich mzdy ve výši 39 000 Kč. Od roku 2012 se zvýšil 

rozsah vykonaných hodin u dohod o provedení práce na 300 hodin, kterou by brigádník 

nemohl přesáhnout. Rok 2012 také přinesl změnu. Zdravotní, sociální ani nemocenské 

pojištění se nově neplatí z odměny, která u jednoho zaměstnavatele nepřesáhne 10 000 

Kč za měsíc. Na základě předchozích propočtů je zřejmé, že případně vynaložení 

finančních prostředků na pracovníky 3 VPP, 2 brigádníky a nákup nářadí vynaloží obec 

Lešná náklady ve výši 173 072 Kč. Za rok 2011 vznikly obci Lešná výdaje na úpravu 

zeleně ve výši 335 759 Kč. Obec Lešná by tedy uspořila náklady ve výši 162 687 Kč. 
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4.2.2 Mandatorní výdaje 

Další možností jak omezit výdaje by mohlo být snížení počtu zastupitelů v obci. Podle 

zákona o obcích se počet členů zastupitelstva stanovuje na každé volební období 

nejpozději 85 dnů přede dnem voleb. Počet zastupitelů závisí na počtu obyvatel. Obec 

Lešná spadá do kategorie 500 – 3000 obyvatel, počet členů zastupitelů může být tedy od 

7 do 15 členů. Lešná měla vždy ve všech sledovaných letech 15 zastupitelů a 5 radních.  

 

Tabulka 30: Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rok Výše odměny 
2007 1 064 420 Kč 

2008 1 124 785 Kč 

2009 1 081 582 Kč 

2010 1 438 210 Kč 

2011 1 233 533 Kč 

 

  

V následující tabulce je zobrazeno, jak by se snížily výdaje na odměny, kdyby počet 

zastupitelů klesl. Pro výpočet jsem vycházela z výše výdajů na odměny 13-ti zastupitelů 

(příloha č. 1) v roce 2011 tedy z částky 138 712 Kč. 

 

Tabulka 31: Snížení výdajů v závislosti na počtu zastupitelů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Počet zastupitelů Výdaje na odměny Úspora 

13  138 712 Kč 0 Kč  

12  128 042 Kč 10 670 Kč  

11  117 372 Kč 21 340 Kč 

10  106 702 Kč 32 010 Kč 

9  96 032 Kč 42 680 Kč 

8  85 362 Kč 53 350 Kč 

7  74 692 Kč 42 680 Kč 

 

Pokud by se obec rozhodla snížit počet zastupitelů například na 10 členů, ušetřila by tím 

výdaje na odměny ve výši 32 010 Kč.  
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Obec Lešná by také mohla dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zrušit radu obce, kterou 

tvoří starosta, místostarosta a 3 radní voleni z řad zastupitelů. Rada obce nemusí být 

volena, jestliže počet členů zastupitelstva nepřesahuje 15. Pokud se rada nezvolí, její 

pravomoci vykonává v omezeném rozsahu starosta. Zbytek kompetencí rady pak 

vykonávají členové zastupitelstva obce. Pokud by obec Lešná zrušila radu, ušetřila by 

tím výdaje na odměny ve výši 50 838 Kč (příloha č. 2).  

Při snížení počtu zastupitelů a zrušení rady obce by se kromě výdajů na jejich odměny 

snížila i celá řada výdajů např. na povinné pojistné, na veřejné zdravotní a sociální 

pojištění. 
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5 ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce „Návrh na zlepšení hospodaření obce“ bylo zhodnocení 

finanční situace na základě příjmů a výdajů rozpočtu Obce Lešná v období 2007 – 2011 

a následné návrhy, opatření, či doporučení na zlepšení hospodaření Obce Lešná.  

 

Diplomová práce byla rozdělena do tří hlavních částí. V první teoretické části byly 

shrnuty základní poznatky týkající se struktury veřejné správy v České republice, 

charakteristika obce a jejich orgánů, finance a rozpočet obce, jejichž porozumění bylo 

nutné k zpracování analytické části.  

 

V další části jsou charakterizovány základní údaje o obci Lešná, obecním úřadu, orgánů 

obce Lešná, SWOT analýza obce a Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko. Dále 

je věnována pozornost analýze hospodaření obce Lešná v letech 2007 – 2011, kde jsou 

podrobně rozebrány příjmy dle druhu na daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté 

transfery obce. Výdaje obce jsou podrobně rozebrány podle druhu na běžné                   

a kapitálové. Na závěr této části je zhodnoceno hospodaření obce Lešná v letech 2007 – 

2011.  

 

Poslední část je zaměřena na vlastní návrhy ke zlepšení situace, které jsou rozděleny do 

dvou možných řešení. Prvním řešením jsou návrhy na zvýšení příjmů, které jsem si 

rozdělila do dílčích návrhů:  

• Zlepšení hospodaření obce v odpadovém hospodářství 

• Zvýšení místních poplatků, jedná se o poplatek za psa 

• Zvýšení koeficientu daně z nemovitosti 

 

Druhý návrh se týká na optimalizaci výdajů a to především snížení výdajů na úpravu 

zeleně a snížení mandatorních výdajů.  

 

Závěry analýzy a návrhová opatření budou poskytnuta Obecnímu úřadu Lešná               

a zastupitelstvu obce Lešná k promyšlení.  
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SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha č. 1: Odměny zastupitelů obce Lešná v roce 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zastupitelé 
Obce Lešná 

12/2010 1/2011 2/2011 3/2011 4/2011 5/2011 

Bajar Radim 540 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 

Buchta Leo 540 Kč 1 616 Kč 1 616 Kč 1 616 Kč 1 616 Kč 1 616 Kč 

Heliman Vít 540 Kč 1 313 Kč 1 313 Kč 1 313 Kč 1 313 Kč 1 313 Kč 

Holeňa Stanislav 540 Kč 1 313 Kč 1 313 Kč 1 313 Kč 1 313 Kč 1 313 Kč 

Bc. Horák René 540 Kč 1 313 Kč 1 313 Kč 1 313 Kč 1 313 Kč 1 313 Kč 

Horáková Alena 540 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 

Mocek Lubomír 540 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 

Osoba Zdeněk  540 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 

Smolka Radim 540 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 

David Petr 540 Kč 513 Kč 513 Kč 513 Kč 513 Kč 513 Kč 

Goralčíková 
Ondřejka 

540 Kč 513 Kč 513 Kč 513 Kč 513 Kč 513 Kč 

Ing. Remeš 
Jaromír 

540 Kč 513 Kč 513 Kč 513 Kč 513 Kč 513 Kč 

Šobora Štěpán 540 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 
Celkem  7 020 Kč 11 972 Kč 11 972 Kč 11 972 Kč 11 972 Kč 11 972 Kč 
 

Zastupitelé 
Obce Lešná 

6/2011 7/2011 8/2011 9/2011 10/2011 11/2011 

Bajar Radim 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 

Buchta Leo 1 616 Kč 1 616 Kč 1 616 Kč 1 616 Kč 1 616 Kč 1 616 Kč 

Heliman Vít 1 313 Kč 1 313 Kč 1 313 Kč 1 313 Kč 1 313 Kč 1 313 Kč 

Holeňa Stanislav 1 313 Kč 1 313 Kč 1 313 Kč 1 313 Kč 1 313 Kč 1 313 Kč 

Bc. Horák René 1 313 Kč 1 313 Kč 1 313 Kč 1 313 Kč 1 313 Kč 1 313 Kč 

Horáková Alena 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 

Mocek Lubomír 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 

Osoba Zdeněk  813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 

Smolka Radim 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 

David Petr 513 Kč 513 Kč 513 Kč 513 Kč 513 Kč 513 Kč 

Goralčíková 
Ondřejka 

513 Kč 513 Kč 513 Kč 513 Kč 513 Kč 513 Kč 

Ing. Remeš 
Jaromír 

513 Kč 513 Kč 513 Kč 513 Kč 513 Kč 513 Kč 

Šobora Štěpán 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 813 Kč 
Celkem  11 972 Kč 11 972 Kč 11 972 Kč 11 972 Kč 11 972 Kč 11 972 Kč 

Celkem = 138 712 Kč 
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Příloha č. 2: Odměny radních obce Lešná v roce 2011 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Radní obce 
Lešná 

12/2010 1/2011 2/2011 3/2011 4/2011 5/2011 

David Petr 1 480 Kč 1 406 Kč 1 406 Kč 1 406 Kč 1 406 Kč 1 406 Kč 

Goralčíková 
Ondřejka 

1 480 Kč 1 406 Kč 1 406 Kč 1 406 Kč 1 406 Kč 1 406 Kč 

Ing. Remeš 
Jaromír 

1 480 Kč 1 406 Kč 1 406 Kč 1 406 Kč 1 406 Kč 1 406 Kč 

Celkem  4 440 Kč 4 218 Kč 4 218 Kč 4 218 Kč 4 218 Kč 4 218 Kč 

 

Radní obce 
Lešná 

6/2011 7/2011 8/2011 9/2011 10/2011 11/2011 

David Petr 1 406 Kč 1 406 Kč 1 406 Kč 1 406 Kč 1 406 Kč 1 406 Kč 

Goralčíková 
Ondřejka 

1 406 Kč 1 406 Kč 1 406 Kč 1 406 Kč 1 406 Kč 1 406 Kč 

Ing. Remeš 
Jaromír 

1 406 Kč 1 406 Kč 1 406 Kč 1 406 Kč 1 406 Kč 1 406 Kč 

Celkem  4 218 Kč 4 218 Kč 4 218 Kč 4 218 Kč 4 218 Kč 4 218 Kč 

 

Celkem = 50 838 Kč 

 

Příloha č. 3: Odměna starosty obce Lešná (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Starosta obce 
Lešná 

12/2010 1/2011 2/2011 3/2011 4/2011 5/2011 

Ing. Šnajdar Jiří  44 420 Kč 42 292 Kč 42 292 Kč 42 292 Kč 42 292 Kč 42 292 Kč 

 

Starosta obce 
Lešná 

6/2011 7/2011 8/2011 9/2011 10/2011 11/2011 

Ing. Šnajdar Jiří  42 292 Kč 42 292 Kč 42 292 Kč 42 292 Kč 42 292 Kč 42 292 Kč 

 

Celkem = 509 632 Kč 
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Příloha č. 4: Odměna místostarostky obce Lešná (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Místostarostka 
obce Lešná 

12/2010 1/2011 2/2011 3/2011 4/2011 5/2011 

Škrlová Hana 36 870 Kč 35 118 Kč 35 118 Kč 35 118 Kč 35 118 Kč 35 118 Kč 

 

Místostarostka 
obce Lešná 

6/2011 7/2011 8/2011 9/2011 10/2011 11/2011 

Škrlová Hana 35 118 Kč 35 118 Kč 35 118 Kč 35 118 Kč 35 118 Kč 35 118 Kč 

 

Celkem = 426 168 Kč 

 


