
 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 
 

 

 
FAKULTA PODNIKATELSKÁ 

ÚSTAV FINANCÍ 

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
INSTITUTE OF FINANCES 
 

  
 
 
 
 
 

NÁVRH NA ZLEPŠENÍ HOSPODAŘENÍ  
OBCE ŽELETAVA 

PROPOSAL FOR AN IMPROVEMENT OF THE MANAGEMENT                                                
OF THE COMMUNITY OF ŽELETAVA 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR’S THESIS 

AUTOR PRÁCE   MARKÉTA VRBKOVÁ 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  doc. Ing. EVA LAJTKEPOVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2011   



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení hospodaření obce Ţeletava v letech 

2006 – 2010. První část obsahuje teoretické poznatky o obcích v České republice, druhá 

část popisuje obec Ţeletava, podrobnou analýzu příjmů a výdajů rozpočtu obce              

a hodnotí hospodaření posledních pěti let. Třetí část obsahuje návrhy na zlepšení 

hospodaření obce. 

 

 

Abstract 

The bachelor’s thesis is aimed at management evaluation of the community      

of Ţeletava in years 2006 – 2010. The first part of the work contains theoretical 

knowledge of the communities in Czech Republic. The second part of the work 

describes the community of Ţeletava, a detailed analysis of revenue and expenditure 

budget of the community and evaluates the municipal budgets last five years. The third 

part of the work contains proposal for an improvement of the management of the 

community. 
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Úvod 

V České republice existuje přes 6 000 obcí. Obec je vymezena územím, které je 

od jiné územně samosprávné jednotky odděleno hranicí, a společenstvím občanů 

ţijících na tomto území.  Je tzv. veřejnoprávní korporací, tedy člensky organizovaným 

subjektem veřejné správy, kterému byla svěřena moc samostatně plnit veřejné úkoly. 

Obec vykonává nejen vlastní samosprávnou funkci, ale i tzv. přenesenou funkci.   

Kaţdý z nás ţije v obci, která určitým způsobem hospodaří, zajímá se o obecní dění      

a především o spokojený ţivot svých občanů.  

 

Předloţená bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Ţeletava. 

Prostřednictvím této práce nahlédneme přímo do centra dění  v obci a pokusíme se 

poodhalit slabé stránky jejího hospodaření. 

 

Cílem bakalářské práce je na základě analýzy příjmů a výdajů rozpočtu obce 

Ţeletava zhodnocení jejího hospodaření a návrh takových opatření, která by vedla         

k hospodaření efektivnějšímu. 

 

Práce je rozdělena do tří částí. První část se zabývá teoretickými poznatky          

a informacemi o obcích v České republice. Konkrétně se jedná o vymezení pojmu obec, 

popis funkcí obce, orgánů obce, dále pojednání o rozpočtové skladbě a klasifikaci 

rozpočtu obce. 

 

Druhá část nejdříve charakterizuje obec Ţeletava a uvádí její SWOT analýzu. 

Dále následuje podrobný popis příjmů a výdajů obce v letech 2006 – 2010. Završením 

bude hodnocení hospodaření obce zachycující provozní, investiční a celkové výsledky 

hospodaření ve sledovaném období, míru financování a ukazatele autarkie. 

 

Třetí část je částí návrhovou. Je zaměřena na moţnosti, které by vedly ke sníţení 

výdajů a zároveň zvýšení příjmů obce, tedy k efektivnějšímu hospodaření nacházející 

volné finanční prostředky, jeţ by zajišťovaly další potřeby obyvatelstva a vedly 

k příjemnějšímu ţivotu v obci.  
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1 Vymezení základních pojmů 

1.1 Obec 

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Tvoří územní 

celek, který je vymezen hranicí území obce. 

 

Obec je veřejnoprávní korporací a má vlastní majetek. Vystupuje v právních 

vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Pečuje              

o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů 

chrání téţ veřejný zájem. 
1
 

 

V právním smyslu je obec vymezena třemi základními znaky. Jsou to: 

- území, 

- občané, 

- samospráva veřejných záleţitostí v hranicích obce, tzv. působnost. 
2
 

 

Občanem obce je fyzická osoba, která:  

- je státním občanem České republiky,  

- je v obci hlášena k trvalému pobytu. 

 

Občané se podílejí na řízení obce: 

- přímo dobrovolnou prací v různých komisích, aktivní účastí na veřejných 

zasedáních zastupitelstva obce či hlasováním v místním referendu, 

- nepřímo prostřednictvím volených zástupců do zastupitelstva obce,                    

a to ve veřejných komunálních volbách vyhlašovaných prezidentem republiky 

podle volebního zákona. 
3
 

 

Rozlišujeme následující základní druhy obcí: 

- obce, které nejsou městy, 

- města s počtem obyvatel nad 3 000, 

                                                 
1
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ze dne 12. 4. 2000, v platném znění, § 2 

2
 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 79. 

3
 Tamtéţ. 
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- obce s pověřenými obecními úřady a obce s rozšířenou působností, které 

podle zákona zabezpečují ve svém správním obvodu výkon státní správy nad 

rámec přenesené působnosti náleţející ostatním obcím, 

- statutární města, tj. Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Liberec, 

Ústí nad Labem, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, 

Přerov, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Havířov, Most, 

Teplice, Karviná a Mladá Boleslav, 

- hlavní město Praha. 
4
 

 

Pro Českou republiku je typická rozdrobenost obcí. V současné době se proto stát snaţí: 

- omezovat další rozdělování malých obcí na menší sídelní útvary a tím další 

drobení sídelní struktury v ČR. Obce se mohou rozdělovat pouze v případě,      

ţe nedojde k poklesu počtu občanů v nových obcích pod 1000 obyvatel a kaţdá 

nová obce bude mít hranice svého katastrálního území nejméně se dvěma 

různými obcemi, 

- motivovat obce k jejich slučování dobrovolnou cestou. Jedná se o stanovení 

podílu obcí na celostátním výnosu některých daní v závislosti na velikostní 

kategorii obce. 
5
 

 

V posledních letech se začíná sdruţování obcí opět rozvíjet. Rozlišujeme tyto formy 

spolupráce: 

- dobrovolné svazky obcí (zakládají se písemnou zakladatelskou smlouvou, jsou 

samostatnými právnickými osobami, předmětem jejich činnosti mohou být 

pouze činnosti vymezené zákonem v samostatné působnosti), 

- smlouvy o sdruţení (jedná se o účelová sdruţení právnických osob, jsou 

právnickými osobami), 

- jiná seskupení obcí (např. Svaz měst a obcí ČR). 
6
 

 

                                                 
4
 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 79 – 80. 

5
 Tamtéţ, s. 83 

6
 Tamtéţ, s. 82. 
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1.2 Funkce obce 

Kaţdá obec plní 2 základní funkce: 

 vlastní samosprávnou funkci, tzv. samostatnou působnost – obec má 

určité zákonem upravené pravomoci, můţe tedy o některých záleţitostech 

týkajících se veřejné správy rozhodovat podle svého uváţení, samostatně,  

 přenesenou funkci, tzv. přenesenou působnost – výkonné orgány obcí 

vykonávají v přenesené působnosti i státní správu a jsou v této činnosti 

podřízeny a kontrolovány orgány státní správy a v některých oblastech       

i krajskými úřady. 
7
 

 

V rámci samostatné působnosti obec: 

 je veřejnoprávní korporací, tzn. společenstvím občanů s trvalým 

pobytem v hranicích obce a firem se sídlem v hranicích obce, zabezpečuje 

záleţitosti, které jsou v zájmu obce a jejich občanů, 

 je reprezentantem veřejných zájmů, tedy zájmů svých občanů a firem 

v dané obci, 

 pečuje o všestranný ekonomický rozvoj svého území, zejména                

o zabezpečování veřejných statků, vytváření podmínek pro rozvoj sociální 

péče, uspokojování potřeb občanů v oblasti bydlení, zdraví, dopravy, 

vzdělání apod., 

 zabezpečuje veřejné sluţby pro své občany, k tomu můţe zřizovat 

neziskové organizace, 

 je samostatným ekonomickým subjektem - má právní subjektivitu, 

v právních záleţitostech a ve smluvních vztazích vystupuje svým vlastním 

jménem, 

 vlastní majetek a můţe s ním nakládat, samozřejmě o něj musí pečovat, 

 můţe být členem sdruţení obcí či členem dobrovolných svazků obcí, 

 můţe zakládat obecní podniky a můţe vkládat svůj majetek               

do společných podniků, 

                                                 
7
 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 83. 
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 musí mít určitou finanční suverenitu – má právo hospodařit podle 

vlastního rozpočtu, rozhoduje o pouţití finančních zdrojů a je tak zčásti 

finančně nezávislá na státu, 

 je nositelem veřejné moci – v rámci samostatné působnosti můţe vydávat 

obecně závazné vyhlášky, které však musí být v souladu se zákony, 

 schvaluje územní plán obce, 

 schvaluje plán rozvoje obce, 

 ovlivňuje růst ekonomického potenciálu svého území – investuje          

do výstavby komunikací, vodovodů, kanalizací, apod. 
8
  

 

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí: 

1) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem, 

2) v ostatních záleţitostech téţ jinými právními předpisy vydanými na základě 

zákona. 
9
 

 

Rozsah přenesené působnosti obce je různý. Jménem obce ji za obec ve správním 

obvodu obce vykonává: 

 obecní úřad (např. vedení evidence obyvatel), 

 pověřený obecní úřad (např. vydávání stavebního povolení), 

 obecní úřad s rozšířenou působností (např. vydávání občanských 

průkazů či cestovních pasů). 
10

 

 

Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí: 

1) při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy, 

2) v ostatních případech téţ 

a) usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů, tato 

usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům obcí ukládat povinnosti, 

pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem; podmínkou platnosti 

směrnic ústředních správních úřadů je jejich publikování ve Věstníku 

vlády pro orgány krajů a orgány obcí, 

                                                 
8
 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 83 - 85. 

9
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ze dne 12. 4. 2000, v platném znění, § 35 

10
 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 86. 
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b) opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole 

výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona. 
11

 

 

1.3 Orgány obce 

Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce je kolektivní volený orgán. Ve městě plní jeho funkci 

zastupitelstvo města, v městské části města zastupitelstvo městské části a v Praze 

zastupitelstvo hlavního města Prahy. Zastupitelstvo obce má hlavní rozhodovací 

pravomoci v samostatné působnosti. Můţe rozhodovat ve všech samosprávných 

záleţitostech kromě těch, které patří do rozhodovací pravomoci zastupitelstva kraje jako 

vyššího územního samosprávného celku. 
12

 

 

Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne 

zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu.  

 

Tabulka 1. Počet členů zastupitelstva obce 

Počet obyvatel Počet členů zastupitelstva 

≤ 500 5 - 15 

501 – 3 000 7 - 15 

3 001 – 10 000 11 - 25 

10 001 – 50 000 15 - 35 

50 001 – 150 000 25 - 45 

> 150 000 35 - 55 

Pramen: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ze dne 12. 4. 2000, v platném znění, § 68 

 

Členy zastupitelstva obce jsou zvolení zástupci jednotlivých politických stran 

v obci, případně nezávislí členové. Jsou voleni v komunálních volbách na dobu 

čtyřletého volebního období. Zvolení členové zastupitelstva volí ze svých členů členy 

rady obce. Jednání zastupitelstva obce jsou ze zákona veřejná a řídí se schváleným 

jednacím řádem. Podle zákona o obcích se konají minimálně 4x ročně. 
13

 

 

                                                 
11

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ze dne 12. 4. 2000, v platném znění, § 61 
12

 PEKOVÁ, J., PILNÝ J. a JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, s. 126. 
13

 Tamtéţ. 
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Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo:  

- předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy              

na projednání,  

- vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy,        

na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichţ zakladatelem 

je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních sloţek, které 

obec zaloţila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdrţet do 30 dnů,  

- poţadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakoţ                 

i od zaměstnanců právnických osob, které obec zaloţila nebo zřídila, informace 

ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce; informace musí být 

poskytnuta nejpozději do 30 dnů. 
14

  

 

Člen zastupitelstva obce je povinen: 

- zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů 

obce, je-li jejich členem,  

- plnit úkoly, které mu tyto orgány uloţí,  

- hájit zájmy občanů obce, 

- jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohroţena váţnost jeho funkce. 
15

  

 

Zastupitelstvo obce v rámci samostatné působnosti rozhoduje a schvaluje zejména: 

- program rozvoje, 

- rozpočet obce a závěrečný účet obce za minulé rozpočtové období, 

- rozpočtová opatření, 

- výši odměn starosty a členů zastupitelstva, 

- výši osobních a věcných nákladů obecního úřadu, 

- obecně závazné vyhlášky, 

- přijetí úvěru, 

- poskytnutí půjčky, 

- smlouvy o poskytnutí dotace, 

- zaloţení, zřízení nebo zánik svých organizačních sloţek či příspěvkových 

organizací. 
16

 

                                                 
14

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ze dne 12. 4. 2000, v platném znění, § 82 
15

 Tamtéţ, § 83 
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Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem a v samostatné působnosti podléhá 

zastupitelstvu obce. V rámci přenesené působnosti obce rozhoduje, stanoví-li tak zákon.  

 

Počet členů rady obce je lichý, nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů 

zastupitelstva, přičemţ počet můţe být nejméně 5 a nejvýše 11 členů. Rada obce se 

nevolí tehdy, má-li zastupitelstvo obce méně neţ 15 členů. V obci, kde se rada obce 

nevolí, vykonává její pravomoc starosta. Radu obce tvoří starosta, jeho zástupci 

(místostarostové) a další členové rady voleni z řad členů zastupitelstva obce. Jednání 

rady obce jsou neveřejná. 
17

 

 

Radě obce je vyhrazeno: 

- připravovat návrhy pro jednání zastupitelstva obce, 

- zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu a provádět 

rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,   

- rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti, 

- vydávat nařízení obce,  

- projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předloţené jí členy 

zastupitelstva obce nebo komisemi rady obce,  

- stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a rušit odbor a oddělení 

obecního úřadu, 

- zřizovat a rušit 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 organizačních 

sloţkách obce,  

- přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné 

působnosti a komisemi, 

- stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stíţností,  

                                                                                                                                               
16

 PEKOVÁ, J., PILNÝ J. a JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, s. 126 – 127. 
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 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ze dne 12. 4. 2000, v platném znění, § 99 
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- schvalovat organizační řád obecního úřadu. 
18

 

 

Starosta 

Starosta je představitelem obce a zastupuje obec navenek. Za výkon své funkce 

odpovídá zastupitelstvu obce. Uznává se za statutární orgán obce. 

 

Starosta: 

- odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý 

kalendářní rok,  

- plní úkoly zaměstnavatele - uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci 

obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, 

- odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,  

- zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního 

úřadu,  

- rozhoduje o záleţitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,  

- plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony,  

- svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje 

spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady 

obce. 
19

  

 

Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce můţe zvolit více 

místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, 

zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává 

funkci. Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce. 
20

 

 

Obecní úřad 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního 

úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazeni do obecního úřadu. V čele 

obecního úřadu je starosta.  
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 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ze dne 12. 4. 2000, v platném znění, § 102 
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Obecní úřad:  

a) v oblasti samostatné působnosti  

1. plní úkoly, které mu uloţilo zastupitelstvo obce nebo rada obce,  

2. pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti,  

3. rozhoduje v případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem,  

b) vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného 

orgánu obce. 
21

 

 

Tajemník 

Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu               

v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi. Není-li v obci zřízena 

funkce tajemníka obecního úřadu nebo není-li tajemník obecního úřadu ustanoven, plní 

jeho úkoly starosta. 
22

 

 

Tajemník obecního úřadu: 

- zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem 

svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce, 

- plní úkoly uloţené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou, 

- nesmí vykonávat funkce v politických stranách a politických hnutích,  

- zúčastňuje se zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady obce s hlasem 

poradním. 
23

 

 

Výbory 

Výbory jsou iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva obce. Počet 

výborů závisí na rozhodnutí zastupitelstva obce a počet členů výboru musí být lichý. 

Předsedou kaţdého výboru je vţdy člen zastupitelstva obce. Výbor plní úkoly, kterými 

jej pověří zastupitelstvo obce. 
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V kaţdé obci vţdy musí být zřízen: 

- finanční výbor – kontroluje hospodaření s majetkem obce a finančními 

prostředky a plní další úkoly, jimiţ jej pověřilo zastupitelstvo obce, 

- kontrolní výbor – provádí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce a rady 

obce a dodrţování právních předpisů, 

- výbor pro národnostní menšiny, jestliţe v územním obvodu ţije podle 

posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné neţ 

české. 
24

 

 

Komise 

Komise jsou iniciativní a poradní orgány rady obce. Svá stanoviska a náměty 

předkládají komise radě obce. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce,             

ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi. 

Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. 
25

  

 

1.4 Rozpočtová skladba 

Rozpočtová skladba závazně třídí příjmy a výdaje v celé soustavě rozpočtů. 

Jedná se o jednotné třídění umoţňující identifikaci všech peněţních pohybů, zjišťování 

všech potřebných informací o vývoji příjmů a výdajů, sumarizování příjmů a výdajů za 

celou rozpočtovou soustavu s vyuţitím tzv. konsolidace a zjišťování hospodaření 

příslušného rozpočtu. 
26

 

 

V ČR třídí rozpočtová skladba příjmy a výdaje z hlediska: 

 odpovědnostního (povinné pro příjmy a výdaje státního rozpočtu) 

 druhového, kterým se rozlišují příjmy a výdaje na jednotlivé třídy: 

o Třída 1. Daňové příjmy, 

o Třída 2. Nedaňové příjmy, 

o Třída 3. Kapitálové příjmy, 

o Třída 4. Přijaté dotace, 
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o Třída 5. Běţné výdaje, 

o Třída 6. Kapitálové výdaje, 

o Třída 8. Financování. 

 odvětvového, kterým se rozlišují příjmy a výdaje na jednotlivé skupiny: 

o Skupina 1. Zemědělství a lesní hospodářství, 

o Skupina 2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, 

o Skupina 3. Sluţby pro obyvatelstvo, 

o Skupina 4. Sociální věci a politika zaměstnanosti, 

o Skupina 5. Bezpečnost státu a právní ochrana, 

o Skupina 6. Všeobecná veřejná správa a sluţby. 

 konsolidačního (tzv. záznamové jednotky). 
27

 

 

1.5 Rozpočet obce 

Rozpočet obce je základem finančního hospodaření obcí. Je moţné jej charakterizovat 

jako: 

- decentralizovaný peněţní fond (tvoří se, rozděluje a pouţívá primárně            

na principu nenávratnosti, nedobrovolnosti a neekvivalence), 

- bilanci (vybilancovává příjmy a výdaje), 

- důleţitý rozpočtový plán (v rozpočtovém období se podle něj hospodaří), 

- nástroj realizace koncepce municipální, resp. regionální politiky na úrovni 

územní samosprávy. 
28

  

 

Hospodaření územní samosprávy s rozpočtovými prostředky během 

rozpočtového období lze charakterizovat následujícím vztahem: 

F1 + P – V = F2 

F1 – stav peněţních prostředků v rozpočtu na počátku rozpočtového období, 

F2 – stav peněţních prostředků v rozpočtu na konci rozpočtového období, 

P – příjmy, 

V – výdaje. 
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 Je-li F2 > F1, vytváří se finanční rezerva pro hospodaření v dalším rozpočtovém 

roce.  

 Je-li F2 < F1, znamená to pouţití minulých rezerv nebo jiných zdrojů, zpravidla 

návratných příjmů na vyrovnání roční rozpočtové bilance. 
29

 

 

Rozpočtové období 

Rozpočtové období na úrovni územní samosprávy je v kaţdé zemi shodné 

s rozpočtovým obdobím celé rozpočtové soustavy. Trvá jeden rok a kryje se 

s kalendářním rokem. Začíná tedy 1. 1. daného roku a končí 31. 12. daného roku.  

 

Rozpočtový proces 

 Rozpočtový proces představuje činnost volených i výkonných orgánů spojenou 

se sestavením návrhu územního rozpočtu, s jeho schválením a realizací během 

rozpočtového období, průběţnou a následnou kontrolu jeho plnění a sestavení                

a schválení závěrečné skutečné bilance hospodaření. Zpravidla je dlouhý 1,5 – 2 roky. 
30

 

 

Rozpočtový proces je tvořen těmito etapami: 

- sestavení návrhu územního rozpočtu odpovědným výkonným orgánem, 

- projednání a schválení návrhu územního rozpočtu voleným orgánem, 

- plnění územního rozpočtu, 

- průběţná kontrola plnění výkonnými orgány, ale i volenými orgány příslušného 

článku územní samosprávy, 

- sestavení přehledu o skutečném vývoji plnění územního rozpočtu za uplynulé 

rozpočtové období, který sestavuje příslušný výkonný orgán, 

- projednání a následná kontrola, kterou provádějí volené orgány. 
31

 

 

V průběhu rozpočtového procesu se musí dodrţovat rozpočtové zásady: 

- kaţdoroční sestavování a schvalování územního rozpočtu,  

- reálnost a pravdivost rozpočtu, 

- úplnost a jednotnost rozpočtu, 
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- dlouhodobá vyrovnanost rozpočtu, 

- hospodárnost a efektivnost, účetní audit, 

- publicita. 
32

  

 

Rozpočtový výhled 

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku      

a svazku obcí slouţící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. 

Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 

2 aţ 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje souhrnné 

základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích                      

a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. 
33

 

 

Rozpočtové provizorium 

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

rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí v době do 

schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria 

potřebná k zajištění plynulosti hospodaření obce stanoví zastupitelstvo obce. 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají 

příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 
34

 

 

Závěrečný účet 

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního 

samosprávného celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu.          

V závěrečném účtu jsou obsaţeny údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném 

členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších 

finančních operacích, včetně tvorby a pouţití fondů v tak podrobném členění a obsahu, 

aby bylo moţné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku nebo 

svazku obcí a jimi zřízených nebo zaloţených právnických osob. 

 

                                                 
32

 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 212. 
33

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ze dne 7. 7. 2000, v platném 

    znění, § 3                                                 
34

 Tamtéţ, § 13 



 

 

24 

 

Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny dát si přezkoumat své 

hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je 

součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného 

celku a svazku obcí. 
35

 

 

1.5.1 Příjmy obce 

Mezi příjmy obce patří příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. 

 

Daňové příjmy 

Příjmy daňového charakteru patří mezi nenávratné, kaţdá obec s nimi tedy můţe 

nakládat podle svého uváţení. Mají také zásadní vliv na skutečnou autonomii obce. 

  

Daňové příjmy obce tvoří:  

 sdílené daně, 

 svěřené daně, 

 místní poplatky,  

 správní poplatky, 

 ostatní daňové příjmy.  

 

Sdílené daně 

Podle aktuálně platného zákona o rozpočtovém určení daní se rozděluje obcím 

21,4 % z celostátního hrubého výnosu sdílených daní, mezi které patří: 

 daň z přidané hodnoty, 

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

odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů, 

 daň z příjmů fyzických osob vybírané sráţkou podle zvláštní sazby, 

 daň z příjmů právnických osob. 
36
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Celostátním hrubým výnosem daně se rozumí peněţní prostředky vybrané 

v průběhu rozpočtového roku správcem daně, sníţené o vrácené prostředky, přičemţ do 

celostátního hrubého výnosu daně se nezahrnují částky vybrané na pokutách a částky 

pouţité na úhradu nákladů daňového řízení. 
37

 

 

Dále obci náleţí: 

 podíl na 21,4 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických 

osob sníţeného o výnosy daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních poţitků   

a daně z příjmů fyzických osob vybíraných sráţkou, 

 30 % z výnosu 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 k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuţ se 

daňová povinnost vztahuje, s výjimkou daně vybírané sráţkou podle zvláštní 

sazby a s výjimkou daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních poţitků 

sráţených a odváděných plátcem daně, 

 daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, 

s výjimkou daně vybírané sráţkou podle zvláštní sazby, 

 podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti a z funkčních poţitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem 

daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané sráţkou podle 

zvláštní sazby. 
38

 

 

Svěřené daně 

Mezi svěřené daně patří v České republice daň z nemovitostí. Předmětem daně 

jsou pozemky a stavby nacházející se na území České republiky vedené v katastru 

nemovitostí. Příjemcem výnosu daně je ta obec, na jejímţ území se nemovitost nachází. 

 

Místní poplatky 

Místní poplatky mají zatím fakultativní charakter. O jejich vybírání rozhoduje 

kaţdá obec samostatně. Obecní zastupitelstvo schválí na základě vyhlášky, jaké 

konkrétní místní poplatky budou od fyzických či právnických osob na svém území 
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vybírány a v jaké výši. Při stanovení sazeb jsou obce omezeny zákonem o místních 

poplatcích, ve kterém jsou uvedeny maximální moţné sazby či rozpětí sazeb. Obce 

místní poplatky vybírají, aby získaly další potřebné prostředky do svých rozpočtů          

a mohly je pouţít na financování lokálních veřejných statků. Tyto poplatky nepřesahují 

v průměru 2 % z celkových příjmů místních rozpočtů, tvoří tedy nepatrnou část, avšak 

pomáhají sniţovat napjatost ve finančním hospodaření obcí. 
39

  

 

Obce mohou vybírat tyto místní poplatky: 

 poplatek ze psů, 

 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

 poplatek za uţívání veřejného prostranství, 

 poplatek ze vstupného, 

 poplatek z ubytovací kapacity, 

 poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst        

a částí měst, 

 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, 

 poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, 

vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů, 

 poplatek za zhodnocení stavebního pozemku moţností jeho připojení          

na stavbu vodovodu nebo kanalizace. 
40

 

 

Správní poplatky 

Správní poplatky zahrnují příjmy z vlastní správní činnosti. Jedná se o poplatky 

za správní úkony, které obec vykonává v rámci přenesené působnosti, tedy za stát. 

Orgány obcí nejčastěji provádějí pro různé subjekty takové úkony, jako jsou výpisy 

z matrik, vystavení dokladů, ověření pravosti dokladů, pravosti podpisů, pravosti razítek 

apod. Výše správních poplatků je stanovena v sazebníku zákona o správních poplatcích. 

V posledních letech výnos správních poplatků roste, jejich výnos v rozpočtech obcí je 

však malý. 
41
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 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ze dne 13. 12. 1990, v platném znění, § 1 
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Nedaňové příjmy 

Mezi vlastní nedaňové příjmy rozpočtů obcí patří: 

 příjmy od vlastních neziskových organizací (organizačních sloţek, 

příspěvkových organizací), 

 příjmy z vlastního podnikání (zisk z vlastních výdělečných podniků, podíl na 

zisku podniků s majetkovým vkladem obce), 

 příjmy z pronájmu nebo prodeje majetku ve vlastnictví obce, 

 příjmy z obchodování s cennými papíry, 

 uţivatelské poplatky za některé lokální či regionální smíšené veřejné statky, 

pokud neplynou přímo provozovateli těchto sluţeb. 
42

 

 

Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy bývají zpravidla jednorázové a neopakovatelné. Patří mezi ně: 

 příjmy z prodeje majetku, 

 kapitálové přijaté dotace z rozpočtové soustavy, 

 příjmy z půjček, 

 příjmy z emise vlastních obligací, 

 přebytek běţného rozpočtu, 

 dary na investice. 
43

 

 

Přijaté transfery 

Přijaté transfery, nebo-li dotace rozdělujeme na: 

 běţné – na financování provozních (neinvestičních) potřeb ve formě: 

 účelových dotací (na předem vymezený účel) 

o příspěvek k částečné úhradě výdajů spojených s výkonem státní správy, 

její výše závisí na rozsahu přenesené působnosti obce, je poskytována 

v přepočtu na sto obyvatel, o pouţití dotace na financování různých 

potřeb rozhoduje obec, 

o účelová dotace na sociální dávky,  

o dotace na správní výdaje systému státní sociální podpory, 

                                                 
42

 PEKOVÁ, J., PILNÝ J. a JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, s. 269 - 270. 
43

 PROVAZNÍKOVÁ R. Financování měst obcí a regionů, s. 68. 
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o účelová dotace pro sbory poţární ochrany a hasičské záchranné sbory, 

o odvětvové vyrovnávací dotace na financování vybraných veřejných 

statků, a to dotace: 

 na ţáka základní, mateřské školy (výše je stanovena finančním 

ukazatelem v přepočtu na jednoho ţáka a je kaţdoročně 

zpřesňována zákonem o státním rozpočtu), 

 na místo v zařízení sociální péče, 

 na vybraná zdravotnická zařízení (zařízení, kterým zdravotní 

pojišťovny neuhrazují jejich výkony, např. dětské domovy) 

o účelová dotace z kapitoly všeobecná pokladní správa včetně 

mimořádných dotací, 

o dotace na dopravní obsluţnost, 

o účelové kapitálové na konkrétní investici. 

 neúčelových dotací (nejsou vázány na vymezený účel) 

 kapitálové – přísně účelové, přesně zúčtovatelné, slouţí na financování konkrétní 

investice. 
44

 

 

1.5.2 Výdaje obce 

Objem výdajů územních rozpočtů neustále roste, coţ je odrazem zvýšené 

autonomie a odpovědnosti územní samosprávy za zabezpečování a financování 

veřejného sektoru na svém území, ale i růstu veřejného sektoru jako celku.  

 

Mezi nejčastější členění výdajů územních rozpočtů patří členění dle: 

 ekonomického hlediska, 

 rozpočtové skladby, 

 infrastruktury, 

 funkcí veřejných financí, 

 rozpočtového plánování. 
45

 

 

 

                                                 
44

 PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy, s. 302 – 303. 
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Členění dle ekonomického hlediska zahrnuje členění výdajů na výdaje běžné 

(neinvestiční) a kapitálové (investiční). 

 

Běţné výdaje 

Běţné výdaje tvoří rozhodující část výdajů obecních rozpočtů. Jedná se o výdaje 

na zabezpečení lokálních veřejných statků a veřejných statků, které obce musí 

zabezpečit za stát v příslušném rozpočtovém roce. 

 

Mezi běţné výdaje patří výdaje na: 

 mzdy a platy, 

 povinné pojistné za zaměstnance, 

 energii, 

 nájemné, 

 sociální dávky, 

 úroky, 

 pokuty, 

 dotace vlastním organizačním sloţkám, 

 neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím. 
46

 

 

Kapitálové výdaje 

Kapitálové výdaje souvisejí s financováním investic a často přesahují období 

jednoho rozpočtového roku. Vycházejí z rozloţení a postupu realizace jednotlivých 

projektů aţ do doby jejich dokončení, souvisí tedy i se splácením půjček na financování 

investic. 

 

Mezi kapitálové výdaje řadíme výdaje na: 

 hmotný a nehmotný majetek, 

 nákup cenných papírů, 

 kapitálové poskytnuté dotace organizačním sloţkám a jiným subjektům, 

 investiční příspěvky příspěvkovým organizacím, 

                                                 
46
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 investiční půjčky různým subjektům, 

 splátky úvěrů. 
47

 

 

Členění dle rozpočtové skladby zahrnuje podrobné členění běţných                     

a kapitálových výdajů. Srozumitelněji a lépe popisuje strukturu výdajů tzv. funkční 

členění výdajů (odvětvové třídění), které rozlišuje výdaje do 6 skupin (zemědělství        

a lesní hospodářství, průmyslová a ostatní odvětvové hospodářství, sluţby pro 

obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti, bezpečnost státu a právní ochrana, 

všeobecná veřejná správa a sluţby). 
48

  

 

Členění dle infrastruktury dělí výdaje na ekonomickou infrastrukturu a sociální 

infrastrukturu. Jedná se např. o výdaje související s provozem a výkonem samostatné    

a přenesené působnosti, výdaje na splácení úroků, placení daní, apod. Ekonomická 

infrastruktura zahrnuje běţné i kapitálové výdaje určené na výrobní účely, a to zejména 

pro obecní a regionální podniky zabezpečující sluţby, dále výdaje na výstavbu a údrţbu 

veřejných komunikací, veřejného prostranství, parků, vodovodů, kanalizací, veřejného 

osvětlení, výstavbu čističky odpadních vod apod. Výdaje na sociální infrastrukturu 

zahrnují běţné a kapitálové výdaje na vzdělání a péči o zdraví, na sociální peněţní 

transfery, výdaje na provoz sociálních zařízení. 
49

  

 

Členění dle funkcí veřejných financí rozlišujeme výdaje na alokační, 

redistribuční a stabilizační činnosti. Výdaje na alokační činnosti zahrnují výdaje na 

nákup sluţeb, financování čistých veřejných statků (udrţení veřejného pořádku, veřejné 

osvětlení, veřejné komunikace), smíšené statky (základní vzdělání) a tzv. poplatkové 

sluţby. Výdaje na alokační činnosti mají i stabilizační účinky. Prostřednictvím nákupu 

statků a sluţeb ovlivňují obce celkovou poptávku po pracovních příleţitostech                

a stabilizují zaměstnanost na svém území. Výdaje na redistribuční činnost zahrnují 

                                                 
47

 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance, s. 107. 
48

 PROVAZNÍKOVÁ R. Financování měst obcí a regionů, s. 213 – 214. 
49

 Tamtéţ, s. 214 – 215. 
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výdaje související s peněţními transfery obyvatelstvu (sociální dávky, různé příspěvky  

a kompenzace). Tyto transfery jsou pouze doplňkové. 
50

 

 

Členění dle rozpočtového plánování rozlišuje výdaje plánované a výdaje 

neplánované. Plánované výdaje lze poměrně přesně určit předem. Většinou se jedná      

o běţné a opakující se výdaje mandatorního charakteru. Neplánované výdaje jsou 

nahodilé, tudíţ lze jejich vznik pouze obtíţně odhadnout. Jedná se o výdaje na 

odstraňování škod působených povodněmi či výdaje sankčního charakteru za porušení 

rozpočtové kázně. 
51
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2 Analýza hospodaření obce 

2.1 Charakteristika obce Želetava 

Obec Ţeletava leţí na jihozápadních svazích Českomoravské vrchoviny            

na silnici I. třídy ve směru Praha – Znojmo – Vídeň, a to 30 km od krajského města 

Jihlava a 20 km od okresního města Třebíč. K obci jsou téţ integrovány obce Horky, 

Bítovánky a Šašovice, které tvoří tzv. místní části. Katastrální výměra obce je 2758 ha. 

 

 

Obrázek 1. Geografická poloha obce Ţeletava 

Pramen: vlastní  

 

První písemně doloţená zpráva o Ţeletavě pochází z roku 1303. Hovoří se v ní  

o zaloţení kostela sv. Michaela a název Ţeletavy je psán jako Seletau, později Zeletahau 

a Zeletaw. Prvním majitelem Ţeletavy byl pan Oldřich ze Ţeletavy z větve mocného 

rodu na hradě Bílkov u Dačic.  

 

K architektonickým památkám obce náleţí gotická tvrz zvaná Starý hrad          

ze 14. století, později přestavená na správní budovy a pivovar. Dominantou obce je také 

původně gotický kostel sv. Michaela z roku 1303 a kaple sv. Kateřiny nacházející se na 

místním hřbitově. Na náměstí je moţné vidět barokní kašnu ze 17. století a mariánský 

sloup z roku 1715. Významným památníkem je pomník padlým za 2. světové války.  

 



 

 

33 

 

Obyvatelstvo 

Obec Ţeletava má ke dni 31. 12. 2010 celkem 1548 obyvatel, přičemţ zde ţije 

783 ţen a 765 muţů.  

 

Tabulka 2. Věková struktura obyvatelstva ke dni 31. 12. 2010 

  

Děti a mládeţ  

do 18 let 

Občané  

od 18 do 60 let 

Občané  

nad 60 let 
Celkem 

Ţeny 155 444 184 783 

Muţi 156 464 145 765 

Celkem 311 908 329 1 548 

Pramen: Statistiky obce Ţeletava za rok 2010  

 

V obci ţije celkem 311 dětí a mládeţe do 18 let, 908 občanů od 18 do 60 let       

a 329 občanů starších 60 let. Počet muţů a ţen je v jednotlivých skupinách téměř 

vyrovnaný, výjimkou je věková kategorie nad 60 let, kde výrazněji převaţuje počet ţen, 

coţ značí, ţe ţeny se v Ţeletavě doţívají vyššího věku neţ muţi.  

 

 

Graf 1. Věková struktura obyvatelstva obce Ţeletava 

Pramen: Statistiky obce Ţeletava za rok 2010 

 

Nejpočetnější skupinu obyvatel tedy tvoří občané ve věku od 18 do 60 let, kteří 

představují 59 ℅ všech občanů. 20 ℅ občanů jsou děti a mládeţ do 18 let a zbylých    

21 ℅ důchodci, tedy občané starší 60 let. Průměrný věk obyvatel je 39, 84 roků. 
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Zájmová činnost 

Občané Ţeletavy vyuţívají řadu zájmových aktivit. Díky poměrně dobrému 

sportovnímu zázemí je zde rozšířená celá řada sportů. V obci působí fotbalový oddíl 

muţů (2 druţstva), dorostu, ţen a starších ţáků. Díky nově zatravněnému hřišti propukl 

obrovský zájem o tento sport a druţstvo muţi A dokonce postoupilo z okresní fotbalové 

soutěţe do soutěţe krajské, a proto se fotbal v obci stává stále oblíbenější. Dále zde 

působí hokejový klub, který je uţ několik let kaţdoročně zapojen do hokejové 

moravskobudějovické ligy. V zimě je k dispozici zaledněné kluziště, které vyuţívají      

i rodiče s dětmi. Uţ více neţ 20 let zde působí druţstvo hasičů reprezentující obec ročně 

na více neţ 30 soutěţích v poţárním sportu nejen v okolí, ale i po celé České republice. 

Hasičské druţstvo mají téţ obce Horky, Šašovice i Bítovánky. Kaţdé z druţstev má 

vybudované hasičské sportoviště slouţící nejen k nácvikům, ale i k pořádání hasičských 

soutěţí. Mimo to zde působí jiţ řadu let oddíl boxu, volejbalu a stolního tenisu.           

Ke sportovnímu vyuţití dále slouţí tělocvična s horolezeckou stěnou, tenisové kurty, 

dětská hřiště a v zimě i lyţařský vlek. 

 

Nejen o sport je v obci zájem. Velkou oblibou je i kulturní činnost. Působí zde 

ţenský pěvecký sbor, při základní škole dětský pěvecký sbor a při mateřské škole 

pěvecký sbor pro nejmenší s názvem Sboreček. V obci rozvíjí svoji činnost téţ místní 

organizace Moravského rybářského svazu, dále myslivecké sdruţení, zahrádkářský svaz 

a okrašlovací spolek ţen Bítovánky. 

 

Školská zařízení 

V obci Ţeletava se nachází Základní škola a Mateřská škola Ţeletava. Jedná se  

o jeden subjekt, který je tvořen úplnou základní školou s devíti ročníky, mateřskou 

školou pracující podle vlastního vzdělávacího programu, školní druţinou a školní 

jídelnou.  

 

Základní škola sídlí ve spádové obci s dobrým dopravním spojením s okolními 

vesnicemi. Do školy dochází kromě místních ţáci z Bítovánek, Budče, Horek, 

Jindřichovic, Knínic, Lesné, Meziříčka a Šašovic. Škola vykonává svou činnost ve dvou 

budovách, vzdálených od sebe asi 100 m. Školní jídelna se nachází v blízkosti jedné      
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z budov. Škola nabízí svým ţákům kromě základního vzdělání téţ řadu zájmových 

činností a krouţků, mezi které patří např. aerobic, sportovní hry, keramický krouţek, 

dramatický krouţek, hra na flétnu, hra na kytaru, sborový zpěv apod. Ke dni               

31. 12. 2010 má základní škola 169 ţáků.  

 

Mateřská škola zajišťuje péči o děti ze Ţeletavy, Horek, Bítovánek a Šašovic.  

Ke dni 31. 12. 2010 navštěvuje mateřskou školu 28 dětí ve věku 3 aţ 5 let a 28 dětí     

ve věku 5 aţ 7 let. 

 

Zdravotnická zařízení 

V obci se nachází ordinace obvodního lékaře, který je k dispozici občanům 

kaţdý všední den. Z Moravských Budějovic dojíţdí dětská lékařka ordinující dvakrát 

týdně. Obě tyto ordinace se nacházejí v domě s pečovatelskou sluţbou. V obci má 

ordinaci i zubní lékařka. V minulosti byla v provozu lékárna, ale ta je nyní zrušena        

a lidé si pro léky dojíţdí do nedalekých Moravských Budějovic či Třebíče. 

 

Podnikatelské subjekty  

Asi nejznámějším ţeletavským podnikatelským subjektem je společnost BEL 

Sýry Česko, a.s. (dříve známá jako Ţeletavská sýrárna, a.s.). Tato firma se zabývá 

výrobou tvrdých a tavených sýrů, pomazánkových másel a tvarohů. Svoje výrobky 

nabízí nejen po celé České republice, ale i v zahraničí.  

 

V obci dále sídlí firma Strojmont, CZ a.s. zabývající se strojírenskou výrobou. 

Výrobní program se skládá z výroby šnekových a řetězových dopravníků různých 

průměrů, dále výroby elevátorů, příjmových košů, míchaček krmných směsí                  

a zámečnických a strojírenských prací.  

  

Výrobou kachlových a krbových kamen se zabývá firma Brabenec, spol. s.r.o. 

Kromě toho produkuje výrobky z nerez oceli, např. schodiště, zábradlí, schránky, 

míchací zařízení, čistírny odpadních vod apod. Firma Brabenec, spol. s.r.o. má téţ 

v obci umístěnou podnikovou prodejnu s ukázkou svých výrobků.  
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V obci působí pobočka firmy Ekolab Znojmo, spol. s.r.o. zabývající se výrobou 

vícesloţkových hnojiv pro okrasné rostliny, dřeviny, pokojové a zahradní květiny, dále 

společnost CRIMESTOP GROUP, a.s. produkující systémy na zabezpečení a ochranu 

majetku a v místní části Šašovice firma Tirad, s.r.o., ryze český výrobce přesných rámů, 

desek a ostatních dílů forem pro vstřikování plastů. 

 

Sluţby 

Přímo v Ţeletavě se nachází čtyři prodejny s potravinami, jedna prodejna je 

umístěna v místní části Bítovánky. K dispozici je občanům květinářství, obchod 

s dárkovým zboţím, obchod se smíšeným zboţím, dva pneuservisy, dvě kadeřnictví, 

dva kosmetické salony apod. V okrajové části obce se nachází benzinová stanice, další 

specializované prodejny zde nejsou. Ke společnému večernímu posezení a pobavení lze 

vyuţít klub Černá růţe, Nonstop či restauraci Turek. 

 

Obecní úřad 

 Obecní úřad Ţeletava vznikl transformací místního národního výboru, který 

vykonával správu obce, na obecní úřad v roce 1990.  

 

Je tvořen starostou, který stojí v čele obecního úřadu a zároveň plní funkci 

tajemníka, neboť tato funkce není v obci ustanovena, dále místostarostou a zaměstnanci 

obce zařazenými do obecního úřadu. Zaměstnanci obce, kteří mají kompetence 

k vykonávání činností spadajících do působnosti obce i obecního úřadu jsou rozděleni 

do pěti oddělení.  

 

Mezi tyto oddělení patří:  

1) matriční úřad – 1 zaměstnankyně, 

2) oddělení výstavby a sluţeb - 1 zaměstnanec,  

3) účetní oddělení a správa rozpočtu - 1 zaměstnankyně,  

4) mzdové oddělení a správa pokladny - 1 zaměstnankyně, 

5) obecní pracovníci (dělníci) – 4 zaměstnanci. 
52
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 Informace získaná na základě rozhovoru se starostou obce Ţeletava 
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Schéma 1. Organizační struktura Obecního úřadu Ţeletava 

Pramen: Informace získaná na základě rozhovoru se starostou obce Ţeletava 

  

Obec Ţeletava je samostatně spravována zastupitelstvem obce, které má           

15 členů. Dalšími orgány jsou rada obce (5 členů), starosta, místostarosta, obecní úřad  

a orgány zastupitelstva obce a rady obce, kterými jsou finanční a kontrolní výbor. 

V obci je zřízena stavební komise. Mezi organizační sloţky obce patří místní knihovna. 

Obec zřídila jednu příspěvkovou organizaci a tou je Základní a Mateřská škola 

Ţeletava. 

 

V obci je zřízen projekt CZECH POINT - Český Podací Ověřovací Informační 

Národní Terminál, prostřednictvím něhoţ mohou občané získat a ověřit data                  

z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny      

či převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak. Obecní úřad Ţeletava 

zajišťuje zejména:  

- Výpis z Katastru nemovitostí, 

- Výpis z Obchodního rejstříku, 

- Výpis z Ţivnostenského rejstříku, 

- Výpis z Rejstříku trestů, 

- Výpis z bodového hodnocení řidiče. 
53

 

 

Obecnímu úřadu Ţeletava je v oblasti přeneseného výkonu státní správy 

nadřízen Krajský úřad kraje Vysočina, který sídlí v Jihlavě. Krajský úřad můţe 

                                                 
53

 Co poskytuje Czech POINT. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2010 [cit 2010-11-2].   

    Dostupné z www: <http://www.czechpoint.cz/web/index.php?q=node/23>. 
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přezkoumávat rozhodnutí obecního úřadu a jsou mu na poţádání poskytovány bezplatné 

údaje a informace potřebné pro jeho výkon. Na výkon působnosti kraje dozírá 

Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR). 

 

 

Schéma 2. Vztah obecního úřadu k vyšší organizační jednotce 

Pramen: Informace získaná na základě rozhovoru se starostou obce Ţeletava 

 

Informovanost občanů 

Občané jsou o dění v obci informováni úřední deskou, obecním zpravodajem, 

internetovými stránkami a rozhlasem. Úřední deska se nachází na ţeletavském náměstí 

před obecní radnicí. Ţeletavský zpravodaj vychází jednou ročně, slouţí ke zhodnocení 

roku končícího, poskytuje informace o tom, co se v obci přihodilo, jak byly splněny 

plány na daný rok, informuje o kulturních a společenských akcích chystajících se na 

nadcházející sezónu a zve občany k tradičnímu silvestrovskému ohňostroji                      

a novoročnímu přípitku. Internetové stránky obsahují nejdůleţitější informace o dění    

v obci, zápisy z jednání, obecní vyhlášky apod. Obecní rozhlas občany informuje          

o společenských, kulturních a sportovních akcích v obci, příjezdu prodejců apod. 

 

Vztah k jiným územně správním jednotkám  

Obec Ţeletava je od 7. 3. 2010 součástí Moravskobudějovického mikroregionu, 

který v současné době sdruţuje 24 obcí. Obecným cílem a úkolem sdruţení je 

všeobecná spolupráce, koordinace vzájemné činnosti a podpora rozvoje celého 

mikroregionu. Sdruţení spolupracuje se všemi podnikateli, organizacemi a institucemi, 

které mají zájem podporovat hospodářský, sociální, kulturní a společenský rozvoj 

mikroregionu. 
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2.2 SWOT analýza obce Želetava 

SWOT analýza je technika strategické analýzy zaloţená na zvaţování vnitřních 

faktorů organizace (silné a slabé stránky) a vnějších faktorů prostředí (příleţitosti          

a hrozby). Nyní se tedy zaměříme na výčet silných a slabých stránek obce Ţeletava       

a zváţíme i příleţitosti a hrozby, se kterými se můţe obec setkat. 

 

Tabulka 3. SWOT analýza obce Ţeletava 

Silné stránky Slabé stránky 

 Existence základní a mateřské školy  

 Obvodní lékař, dětský lékař, zubař 

 Nepříliš dobrý stav pozemních 

komunikací 

 Existence domu s pečovatelskou 

sluţbou 

 Nepříliš dobrý stav chodníků 

 Neexistence lékárny 

 Existence hasičské zásahové jednotky 

 Sportovní zázemí 

 Málo disponibilních pozemků            

k prodeji občanům 

 Existence obecní knihovny, bezplatný 

provoz internetu v knihovně  

 

 Existence čističky odpadních vod   

 Existence benzinové stanice  

 Existence kulturního domu  

 Blízkost větších měst (Moravské 

Budějovice, Třebíč, Jihlava) 

 

 

Příleţitosti Hrozby 

 Sledování a získávání dotačních titulů  Nevyuţití obecních bytů 

 Vybudování obchvatu 

 Zlepšení stavu pozemních komunikací 

 Rušení podniků (BEL Sýry Česko, 

Strojmont CZ, a.s.) 

 Opravy chodníků  Přírodní katastrofy (povodně) 

 Podpora občanů k podnikání v obci  Nárůst automobilové dopravy 

 Zřízení lékárny 

 

 

Pramen: vlastní 
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2.3 Vývoj příjmů a výdajů v letech 2006 – 2010 

Stejně jako kaţdá obec, tak i obec Ţeletava hospodaří podle schváleného 

rozpočtu. Ten je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na 

rozpočtový výhled. Rozpočet na daný rok se sestavuje podle rozpočtu roku předešlého, 

přičemţ se přihlédne k očekávaným událostem. Návrh rozpočtu je nejméně 15 dní před 

projednáním v zastupitelstvu zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce.  

 

Rozpočet schvaluje zastupitelstvo obce vţdy do konce března daného roku.     

Do té doby obec hospodaří podle rozpočtového provizoria. Příjmy a výdaje uskutečněné 

v době rozpočtového provizoria jsou příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.  

 

Během roku dochází ke změnám rozpočtu (např. započítání dotací, nečekané 

výdaje), a proto musí být rozpočet o tyto události upraven. Ke konci roku tedy proběhne 

korekce rozpočtu podle dosaţené skutečnosti a dojde k jeho vyhodnocení. Rozpočet 

sestavený k 31. 12. daného roku je odlišný od rozpočtu schváleného. 

 

Tabulka 4. Příjmy a výdaje v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Příjmy 57 766 135 22 314 731 20 394 028 27 352 330 21 969 404 

Výdaje 68 553 813 24 290 923 16 435 726 22 356 367 20 624 849 

ROZDÍL - 10 787 678 - 1 976 192 3 958 302 4 995 963 1 344 555 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Z tabulky vidíme, ţe v prvních dvou letech obec dosahovala deficitního 

výsledku hospodaření. Pozitivní zprávou je to, ţe v roce 2007 se sníţil deficit rozpočtu 

oproti roku 2006 z - 10 787 687 Kč na - 1 976 192 Kč, tedy o 81,68 %. V roce 2008 se 

obec poprvé dostala do kladných hodnot a dosáhla rozpočtového přebytku ve výši    

3 958 302 Kč. V roce 2009 došlo dokonce ke zvýšení tohoto přebytku o 26,21 % a obec 

tak dosáhla nejvyššího rozpočtového přebytku ve sledovaném období částkou  

4 995 963 Kč. V roce 2010 vidíme opět pokles, a to o 73,09 %, ale obec se nejvíce 

přiblíţila vyrovnanému saldu hospodaření hodnotou 1 344 555 Kč. 
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Graf 2. Příjmy a výdaje v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

V roce 2006 se obec dostala do situace, kdy výdaje převyšovaly příjmy              

o 10 787 687 Kč, tedy o 18,67 %. Deficit rozpočtu obec řešila příjmem půjčky ze 

Státního fondu ţivotního prostředí ve výši 6 396 257 Kč a přijatým úvěrem ve výši 

6 999 517 Kč. Obec dále zaplatila splátku půjčky na výstavbu vodovodu ve výši 

927 731 Kč a splátku úvěru na výstavbu domu s pečovatelskou sluţbou, vodovodu, 

bytového domu a kanalizace a čističky odpadních vod ve výši 431 000 Kč. Zbylou 

částkou 927 731 Kč obec navýšila stav krátkodobých prostředků na běţném účtu. 

 

V roce 2007 vidíme opět deficitní rozdíl mezi příjmy a výdaji, tentokrát 

1 976 192 Kč, výdaje tedy převyšovaly příjmy o 8,86 %. Nezbytností byla opět půjčka 

ze Státního fondu ţivotního prostředí ve výši 1 187 433 Kč a úvěr na kanalizaci             

a čističku odpadních vod ve výši 3 999 986 Kč.  Obec opět tíţí splátka půjčky ve výši 

1 695 600 Kč a splátka úvěru ve výši 1 715 691 Kč, které byly uhrazeny. Zbylou 

částkou 200 064 Kč byl navýšen stav krátkodobých prostředků na běţném účtu. 

 

V roce 2008 se obec dostává do kladného rozpočtového přebytku, příjmy 

převýšily výdaje o 3 958 302 Kč, tedy o 24,08 %. Obec z těchto prostředků uhradila 

splátku půjčky ve výši 1 695 600 Kč a splátku úvěru ve výši 1 527 772 Kč. Zbylými 

prostředky (734 930 Kč) obec navýšila stav krátkodobých prostředků na běţném účtu. 
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V roce 2009 obec dosáhla rozpočtového přebytku 4 995 963 Kč, příjmy 

převýšily výdaje o 22,35 %. Částka 3 229 201 Kč byla pouţita na úhradu splátky úvěrů 

a půjčky a zbylá částka 1 766 762 Kč navýšila stav krátkodobých prostředků na běţném 

účtu. 

 

V roce 2010 se rozdíl mezi příjmy a výdaji sníţil, avšak zůstáváme v kladných 

hodnotách, coţ je uspokojivé. Příjmy převýšily výdaje o 1 344 555 Kč, tedy o 6,52 %. 

Tuto částku obec pouţila na úhradu splátky úvěrů a půjčky.  

 

2.4 Struktura příjmů obce Želetava v letech 2006 – 2010 

Výše příjmů se v jednotlivých letech mění. Následující graf znázorňuje vývoj 

příjmů obce Ţeletava v letech 2006 – 2010.  

 

 

Graf 3. Vývoj příjmů v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

 

Příjmy obce rozlišujeme na daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. 

Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech obce je rozdílný. Některé 

příjmy můţeme povaţovat za stálé, dosahují kaţdoročně téměř stejných hodnot, jiné 

jsou závislé na mnoha okolnostech a mají tedy v různém období odlišnou výši. 
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Tabulka 5. Přehled příjmů v letech 2006 – 2010 (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Daňové příjmy 10 894 625 12 265 930 13 518 646 12 695 507 13 005 357 

Nedaňové příjmy 5 597 796 3 865 175 3 716 659 3 891 786 3 721 732 

Kapitálové příjmy 7 908 7 452 828 989 51 357 39 000 

Přijaté transfery 41 265 806 6 176 174 2 329 734 10 713 680 5 203 315 

CELKEM 57 766 135 22 314 731 20 394 028 27 352 330 21 969 404 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Nejvyšších příjmů dosahovala obec v roce 2006. V následujícím roce došlo 

k poklesu o 61,37 %, zejména v důsledku rapidního sníţení přijatých transferů. V roce 

2008 dochází opět k poklesu příjmů, a to o 8,61 %, zatímco v roce 2009 vidíme nárůst 

příjmů o 34,12 %. Rok 2010 je charakterizován poklesem příjmů o 19,68 % oproti roku 

předešlému. 

 

 

Graf 4. Přehled příjmů v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Nejstabilnější poloţkou příjmů jsou příjmy daňové. Lze je povaţovat za stálé     

a téţ za velmi důleţité finanční zdroje obce. V obci Ţeletava mají v jednotlivých letech 

pozvolně rostoucí charakter, výjimku představuje rok 2009, kdy dochází k nepatrnému 

sníţení o 6,37 % oproti roku předešlému. V roce 2006 představují z důvodu vysokých 

přijatých transferů pouze 18,86 % všech příjmů. V následujících letech však tvoří   
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54,97 % (2007), 66,29 % (2008), 46,42 % (2009) a 59,2 % (2010) všech příjmů a jejich 

důleţitost je tedy značně viditelná. 

 

Nedaňové příjmy představují další důleţitou část příjmů obce. Nejvyšších 

nedaňových příjmů dosáhla obec v roce 2006, a to 5 597 796 Kč, avšak tyto příjmy 

tvořily z důvodu obrovských přijatých transferů pouze 9,69 % všech příjmů. V roce 

2007 vidíme pokles nedaňových příjmů o 30,95 %, na celkovém podílu příjmů se však 

tyto příjmy podílí hodnotou 17,32 %. V roce 2008 následuje mírný pokles o 3,84 %, na 

celkovém podílu tyto příjmy mají 18,22 %. V roce 2009 dochází ke zvýšení nedaňových 

příjmů o 4,71 %, přičemţ podíl na celkových příjmech se sníţil na 14,23 % (z důvodu 

navýšení přijatých transferů). Rok 2010 je charakterizován poklesem nedaňových 

příjmů o 4,37 %, zatímco podíl na celkových příjmech se zvýšil na 16,94 %.   

 

Kapitálové příjmy tvoří zanedbatelnou část příjmů obce. V roce 2006 představují 

pouze 0,01 % všech příjmů, v roce 2007 potom 0,03 % všech příjmů. V roce 2008 

dochází k obrovskému nárůstu kapitálových příjmů, a to na částku 828 989 Kč, ale i tak 

tyto příjmy tvoří pouze 4,07 % všech příjmů. V roce 2009 dochází k poklesu 

kapitálových příjmů a tyto příjmy tvoří 0,19 % všech příjmů. I v roce 2010 dochází 

k poklesu a nedaňové příjmy tvoří pouze 0,18 % všech příjmů. 

 

Přijaté transfery představují nestabilní část příjmů obce. Obce dostávají dotace 

zejména ze státního rozpočtu a z rozpočtu krajů. Pravidelnou část tvoří základní dotace, 

zatímco ostatní dotace jsou spojeny zejména s investiční činností a obec si o ně musí 

ţádat. Nejvíce dotací dostala obec v roce 2006, kdy tvořily 71,44 % všech příjmů.        

V roce 2007 zaujímají dotace 27,68 %, zatímco v roce 2008 pouze 11,42 %. V roce 

2009 je příliv dotací do obecního rozpočtu vyšší, dotace tvoří 39,17 % všech příjmů. 

Rok 2010 je charakterizován poklesem dotací a celkově tak tvoří 23,68 % všech příjmů.  

 

2.4.1 Daňové příjmy 

Daňové příjmy tvoří důleţitou část rozpočtu obce. Mezi daňové příjmy patří 

sdílené daně, svěřené daně, místní poplatky a správní poplatky.  
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Graf 5. Vývoj daňových příjmů v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Většinu z daňových příjmů obec nemůţe ovlivnit. Obci náleţí procentní podíl 

z celostátního hrubého výnosu sdílených daní. Obec má 100 % podíl na dani 

z nemovitostí, která se řadí mezi daně svěřené. Výši místních poplatků můţe 

přizpůsobit tak, aby nebyly v rozporu se zákonem o místních poplatcích. Výše 

správních poplatků je dána zákonem o správních poplatcích. 

 

Tabulka 6. Struktura daňových příjmů v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Sdílené daně 9 314 148 10 412 382 11 887 609 10 643 591 10 762 303 

Svěřené daně 867 757 881 354 735 516 1 200 598 1 419 165 

Místní poplatky 585 898 764 031 762 270 753 916 714 177 

Správní poplatky 88 260 82 290 89 490 52 680 75 370 

Ostatní daňové příjmy 38 562 125 873 43 761 44 722 34 342 

CELKEM 10 894 625 12 265 930 13 518 646 12 695 507 13 005 357 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Příjem ze sdílených daní má v jednotlivých letech pozvolně rostoucí charakter. 

V roce 2007 se zvýšil o 11,79 %, v roce 2008 dokonce o 14,17 %. Výjimku růstu 

představuje rok 2009, kdy dochází ke sníţení tohoto příjmu o 10,46 %. V roce 2010 

příjmy ze sdílených daní opět rostou, a to o 1,12 %. Příjem z těchto daní představuje 

důleţitou část daňových příjmů. V jednotlivých letech tvoří 85,49 % (2006), 84,89 % 
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(2007), 87,93 % (2008), 83,84 % (2009) a 82,75 % (2010) všech daňových příjmů, 

proto jsou bezpochyby zásadní. 

 

Mezi svěřené daně patří daň z nemovitostí a její důleţitost je téţ na místě. Příjem 

ze sdílených daní se pohybuje v rozmezí od 735 516 Kč do 1 419 165 Kč, coţ není 

nízká částka. V jednotlivých letech má rostoucí charakter (výjimkou je rok 2008). 

Příjem ze svěřených daní tvoří v roce 2006 celkem 7,97 % všech daňových příjmů.  

V dalších letech to je 7,19 % (2007), 5,44 % (2008), 9,46 % (2009) a 10,91 % (2010) 

všech daňových příjmů. 

 

Nejniţší hodnoty dosahuje příjem z místních poplatků v roce 2006, konkrétně se 

jedná o 585 898 Kč. V roce 2007 dochází ke zvýšení tohoto příjmu o 30,4 %, zatímco 

v následujících letech pozorujeme spíše klesající tendenci. V jednotlivých letech tvoří 

příjem z místních poplatků 5,38 % (2006),  6,23 % (2007), 5,64 % (2008), 5,94 % 

(2009) a 5,49 % (2010) všech daňových příjmů. 

 

Nejniţšího příjmu ze správních poplatků dosahovala obec v roce 2009,               

a to 52 680 Kč. V ostatních letech se tento příjem pohybuje kolem 80 000 Kč. 

V jednotlivých letech tvoří příjem ze správních poplatků poměrně zanedbatelnou část 

daňových příjmů, a to 0,81 % (2006), 0,67 % (2007), 0,66 % (2008), 0,42 % (2009), 

0,58 % (2010).   

 

Mezi ostatní daňové příjmy obce Ţeletava patří odvod výtěţku z provozování 

loterií, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a poplatky za odnětí 

pozemků plnění funkci lesa. V jednotlivých letech tvoří pouze 0,35 % (2006), 1,03 % 

(2007), 0,32 % (2008), 0,35 % (2009) a 0,26 % (2010) všech daňových příjmů. 

 

Sdílené daně 

Mezi sdílené daně patří daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických 

osob a daň z přidané hodnoty. Výši sdílených daní nemůţe obec ovlivnit, neboť kaţdé 

obci podle zákona o rozpočtovém určení daní náleţí procentní podíl z celostátního 

hrubého výnosu daní. 
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Tabulka 7. Struktura sdílených daní v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

DPFO 
1
 ze závislé 

činnosti a funkčních 

poţitků 

2 333 728 2 588 849 2 564 781 2 406 840 2 456 787 

DPFO ze SVČ 
2 

290 527 361 077 286 525 176 457 160 419 

DPFO z kapitálových 

výnosů 
137 389 160 000 214 743 209 065 209 375 

DPPO 
3 

2 445 554 2 903 862 3 554 041 2 398 119 2 509 454 

DPPO za obce - - 3 360 335 370 98 600 

DPH 
4 

4 106 950 4 398 594 5 264 159 5 117 741 5 327 668 

CELKEM 9 314 148 10 412 382 11 887 609 10 643 591 10 762 303 

1
 daň z příjmů fyzických osob, 

2
 samostatně výdělečná činnost, 

3
 daň z příjmů právnických osob,  

4
 daň z přidané hodnoty 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Největší podíl na sdílených daních má daň z přidané hodnoty. Příjem z této daně 

tvoří v jednotlivých letech 44,09 % (2006), 42,24 % (2007), 44,28 % (2008), 49,08 % 

(2009), 49,5 % (2010) příjmů ze sdílených daní. Největší nárůst je moţné sledovat 

v roce 2008, kdy dochází ke zvýšení příjmu z této daně o 19,68 % zejména z důvodu 

zvýšení sníţené sazby daně z přidané hodnoty z 5 % na 9 % a důsledkem zvýšení podílu 

na celostátním výnosu sdílených daní z 20,59 % na 21,4 %. 

 

Do konce roku 2007 existovalo u daně z příjmů fyzických osob progresivní 

zdanění, které bylo v roce 2008 nahrazeno lineární sazbou 15 %, ta je platná doposud.  

U daného příjmu sledujeme v roce 2007 nárůst, který je v roce 2008 vystřídán mírným 

poklesem (vyjma příjmu z daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů). V roce 

2009 sledujeme opět mírný pokles, který v roce 2010 nahrazuje mírný nárůst (vyjma 

daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, kde vidíme pokles). 

 

Příjem z daně z příjmů právnických osob má do roku 2008 rostoucí charakter, 

zatímco v roce 2009 vidíme sníţení o 32,52 %. V roce 2010 sledujeme opět nárůst. 

Povšimněme si, ţe právě v roce 2008, kdy dochází ke sníţení sazby daně z příjmů 

právnických osob z 24 % na 21 %, dochází ke zvýšení příjmů z této daně, coţ je 

způsobeno zejména rozvojem podnikání v obci. V roce 2009 dochází sice k dalšímu 

sníţení sazby této daně na 20 %, ale pokles příjmů je způsoben zejména krizí, která 
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dolehla i na ţeletavské podniky. K dalšímu sníţení na 19 % dochází v roce 2010, ale 

příjem nepatrně roste (podniky se dostávají do lepší situace). Příjem z daně z příjmů 

právnických osob za obce je v roce 2006 a 2007 nulový, v roce 2008 dosahuje částky 

3 360 Kč. Největší daň vznikla obci v roce 2009, zatímco v roce 2010 dochází opět ke 

sníţení. Daň z příjmů právnických osob za obce podléhá zvláštnímu reţimu, neodvádí 

se totiţ do státního rozpočtu, ale obec si ji ponechává ve svém rozpočtu jako příjem. 

 

 

Graf 6. Sdílené daně v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Jak jiţ bylo řečeno, největší podíl ze sdílených daní představuje v kaţdém roce 

příjem z daně z přidané hodnoty. Druhý největší příjem tvoří příjem z daně z příjmů 

fyzických osob, jelikoţ je kaţdý rok (vyjma roku 2008) vyšší neţ příjem z daně 

z příjmů právnických osob. Příjmy z veškerých sdílených daní povaţujeme za zásadní. 

 

Svěřené daně 

Mezi svěřené daně patří daň z nemovitostí, která je vybírána z pozemků a staveb 

nacházejících se v katastrálním území obce Ţeletava. 

 

Tabulka 8. Daň z nemovitostí v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Daň z nemovitostí 867 757 881 354 735 516 1 200 598 1 419 165 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 
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Příjem z daně z nemovitostí má v jednotlivých letech rostoucí charakter, 

výjimku představuje pouze rok 2008, kdy dochází k poklesu o 16,55 % oproti roku 

předešlému. Největší nárůst sledujeme v roce 2009, dochází ke zvýšení ze                  

735 516 Kč na 1 200 598 Kč, coţ představuje nárůst o 63,23 % (v důsledku zvýšení 

koeficientu v místních částech z hodnoty 0,6 na hodnotu 1,4). I v roce 2010 došlo ke 

zvýšení, a to o 18,21 %. 

 

 

Graf 7. Vývoj daně z nemovitostí v letech 2006 – 2010 (v Kč) 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Místní poplatky 

Obec Ţeletava vybírá od občanů místní poplatky uvedené v následující tabulce. 

 

Tabulka 9. Struktura místních poplatků v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Poplatek za likvidaci 

komunálního odpadu 
495 536 648 011 647 008 643 100 642 815 

Poplatek ze psů 26 434 25 270 24 270 26 770 24 510 

Poplatek za uţívání 

veřejného prostranství 
12 540 10 270 9 220 7 730 9 730 

Poplatek z ubytovací 

kapacity 
1 388 480 1 772 1 316 228 

Poplatek za provozovaný 

výherní hrací přístroj 
50 000 80 000 80 000 75 000 36 894 

Celkem 585 898 764 031 762 270 753 916 714 177 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 
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Příjem z poplatku za likvidaci komunálního odpadu představuje nejdůleţitější 

příjem z místních poplatků. Nejniţšího příjmu z tohoto poplatku dosáhla obec v roce 

2006, a to 495 536 Kč, tedy 84,58 % všech místních poplatků. Hned o rok později 

dosáhla obec nejvyššího příjmu, a to 648 011 Kč, na celkovém podílu to bylo 84,81 % 

všech poplatků. V následujících letech dochází k mírnému poklesu, ale i tak příjmy 

tvoří 84,88 % (2008), 85,3 % (2009) a 90,01 % (2010) všech místních poplatků. 

 

Příjem z poplatku ze psů přestavuje konstantní příjem. V jednotlivých letech se 

pohybuje v rozmezí od 24 270 Kč do 26 770 Kč. Na celkovém výnosu z poplatků tvoří 

4,51 % (2006), 3,31 % (2007), 3,18 % (2008), 3,55 % (2009) a 3,43 % (2010) všech 

místních poplatků. 

 

Příjmy z  poplatku za uţívání veřejného prostranství se pohybují v rozmezí      

od 7 730 Kč do 12 540 Kč, coţ jsou nízké částky. Nejvyšší příjem byl dosaţen v roce 

2006. Od roku 2007 je vidět mírný pokles, který v roce 2010 vystřídal nárůst o 27,29 %. 

V celkovém podílu tvoří tento poplatek zhruba 2,14 % (2006), 1,34 % (2007), 1,21 % 

(2008), 1,03 % (2009) a 1,36 % (2010) všech místních poplatků. 

 

Příjem z poplatku z ubytovací kapacity tvoří ještě zanedbatelnější část příjmů. 

V jednotlivých letech tvoří 0,24 % (2006), 0,06 % (2007), 0,23 % (2008), 0,17 % 

(2009) a 0,03 % (2010) všech místních poplatků. Nejniţších příjmu dosáhla obec v roce 

2010, kdy byl příjem pouze 228 Kč. Za nejvyšší příjem povaţujeme příjem z roku 2007, 

coţ je sice téměř osminásobek roku 2010, avšak pouze 1 772 Kč. 

 

Příjem z poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj se odvíjí od počtu 

provozovaných automatů v obci. V roce 2006 byl příjem z tohoto poplatku 50 000 Kč 

(8,53 % všech místních poplatků). V roce 2007 došlo ke zvýšení o 60 %, příjem byl 

tedy 80 000 Kč, coţ bylo 10,47 % všech místních poplatků. V roce 2009 zůstává příjem 

stejný jako v roce 2008 (10,49 % všech místních poplatků). V roce 2009 dochází 

k poklesu příjmu o 6,25 % (9,95 % všech místních poplatků). V roce 2010 klesl příjem 

o 50,81 % a celkový podíl byl pouze 5,17 % všech místních poplatků. 
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Graf 8. Místní poplatky v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Správní poplatky 

Výši správních poplatků nemůţe obec nijak ovlivnit, neboť je stanovena 

zákonem o správních poplatcích. Obec vybírá správní poplatky za provedené úkony   

(ověření listin, podpisů a otisků razítek, vydání stavebních a jiných povolení, vystavení 

dokladů, průkazů či osvědčení apod.) a jejich výše se samozřejmě odvíjí od potřeb 

obyvatelstva. 

 

Tabulka 10. Správní poplatky v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Správní poplatky 88 260 82 290 89 490 52 680 75 370 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Příjem ze správních poplatků tvoří poměrně stabilní poloţku daňových příjmů 

obce Ţeletava. V jednotlivých letech kolísá příjem z těchto poplatků kolem 80 000 Kč, 

výjimku představuje pouze rok 2009, kdy dochází k poklesu o 41,13 % oproti roku 

2008, a to na hodnotu 52 680 Kč. I kdyţ je příjem z těchto poplatků poměrně stálý a pro 

obec určitě důleţitý, tvoří v jednotlivých letech pouze zanedbatelnou část příjmů 

představující 0,81 % (2006), 0,67 % (2007), 0,66 % (2008), 0,41 % (2009) a 0,58 % 

(2010) všech daňových příjmů. 
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Graf 9. Správní poplatky v letech 2006 – 2010 (v Kč) 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

2.4.2 Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy představují jednu z důleţitých částí příjmů obce. 

V jednotlivých letech se pohybují v rozmezí od 3 716 659 Kč do 5 597 796 Kč              

a na celkovém podílu příjmů tvoří od 9,69 % do 18,22 %. 

 

 

Graf 10. Vývoj nedaňových příjmů v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 
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Nejvyších nedaňových příjmů dosahovala obec v roce 2006, a to 5 597 796 Kč. 

V roce 2007 dochází k poklesu o 30,95 % na hodnotu 3 865 175 Kč, další pokles 

následuje i v roce 2008, a to o 3,84 %, příjmy tedy dosahují částky 3 716 659 Kč. 

V roce 2008 dochází k nepatrnému nárůstu o 4,71 % a příjmy se zvýšily na      

3 891 786 Kč, zatímco v roce 2010 nedaňové příjmy opět klesají, tentokrát o 4,37 %     

a jsou ve výši 3 721 732 Kč. 

 

Tabulka 11. Struktura nedaňových příjmů v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Příjmy z poskytování sluţeb  

a výrobků 
710 145 1 139 393 2 094 478 2 470 793 2 343 252 

Příjmy z pronájmu pozemků 3 143 750 65 848 86 042 75 273 103 041 

Příjmy z pronájmu ostatních 

nemovitostí  
1 315 046 1 153 815 1 168 831 903 065 823 421 

Přijaté nekapitálové příspěvky 

a náhrady 
353 879 94 602 158 406 174 784 298 212 

Přijaté neinvestiční dary 5 000 110 000 20 000 15 000 15 000 

Příjmy z úroků 31 727 25 852 26 363 18 824 19 259 

Příjmy z podílu na zisku  

a dividend 
38 250 38 250 38 250 130 050 38 250 

Ostatní příjmy z finančních 

vypořádání předchozích let 
- 1 237 416 69 730 76 022 72 862 

Ostatní nedaňové příjmy  - - 54 559 27 975 8 436 

CELKEM 5 597 796 3 865 175 3 716 659 3 891 786 3 721 732 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků jsou příjmy tvořené vlastní činností obce. 

Patří sem zejména příjmy za prodej dřeva, vodné a stočné, kopání hrobů, půjčování 

obecní vlečky či lešení, půjčovné z knihovny či příjmy za vyuţívání obecního rozhlasu. 

V jednotlivých letech mají rostoucí charakter (výjimku představuje pouze rok 2010) 

zejména z důvodu většího prodeje dřeva a zvyšování poplatků za vodné a stočné. Tyto 

příjmy jsou nejdůleţitější nedaňové příjmy obce. 

  

Příjmy z pronájmu pozemků tvoří příjmy za pronájem rybníků a hrobových míst. 

V jednotlivých letech mají střídavě rostoucí a klesající charakter, avšak pohybují         

se od 65 848 Kč do 103 041 Kč (vyjma roku 2006, kdy příjmy dosahovaly výjimečné 

částky 3 143 750 Kč, jelikoţ byly v rámci investiční akce v Šašovicích pronajaty 

pozemky investorovi). 
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Mezi příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí patří příjmy za pronájem 

tělocvičny, kulturního domu a předsálí kulturního domu v Ţeletavě, dále společenské 

místnosti v Šašovicích, na Bítovánkách a Horkách. Patří sem téţ příjmy z pronájmu 

obecnich bytů a domu s pečovatelskou sluţbou. Příjmy z pronájmu mají klesající 

charakter (vyjma roku 2008), v roce 2006 dosahovaly částky 1 315 046 Kč, v roce 2010 

pouze 823 421 Kč. 

 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady zahrnují zejména vrácené přeplatky    

za odběr vody, plynu a elektřiny či přeplatky za provoz autobusové dopravy.  

V jednotlivých letech se pohybují od 94 602 Kč do 353 879 Kč. Od roku 2008 mají 

rostoucí charakter. 

  

Přijaté neinvestiční dary jsou tvořeny finančními dary na kaţdoročně pořádaný 

silvestrovský ohňostroj. Tyto dary poskytují sponzoři, mezi které patří společnost 

Strojmont CZ, a.s., BEL Sýry Česko, a.s. a Brabenec, spol. s.r.o. V roce 2007 byla 

hodnota darů vyšší z toho důvodu, ţe sponzoři přispěli na výstavbu fotbalového hřiště. 

 

Příjmy z úroků zahrnují příjmy z úroků na bankovních účtech obce, ty mají 

v jednotlivých letech kolísavý charakter. Pohybují se v rozmezí od 18 824 Kč              

do 31 727 Kč. 

 

Příjmy z podílu na zisku a dividend jsou tvořeny výnosy z akcií České 

spořitelny. V jednotlivých letech mají stejnou hodnotou 38 250 Kč, výjimkou je rok 

2009, kdy byly příjmy o 91 800 Kč vyšší. 

 

Ostatní příjmy z finančních vypořádání předchozích let jsou v roce 2006 nulové. 

V roce 2007 je tvoří přeplatky za vodu a proplacení daně z přidané hodnoty 

z financování investiční akce v Šašovicích. V dalších letech mají poměrně konstantní 

charakter a jsou tvořeny pouze přeplatky za vodu. 

 

Ostatní příjmy zahrnují přijaté sankční platby, přijaté pojistné náhrady a ostatní 

příjmy z vlastní činnosti. Tyto příjmy mají pouze náhodný charakter. 
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2.4.3 Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy jsou nestabilní zejména proto, ţe se jedná o příjmy 

jednorázové a neopakovatelné.  

 

Tabulka 12. Struktura kapitálových příjmů v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Příjmy z prodeje pozemků 7 908 2 452 828 989 51 357 9 000 

Příjmy z prodeje ostatního 

dlouhodobého hmotného majetku 
- 5 000 - - 30 000 

CELKEM 7 908 7 452 828 989 51 357 39 000 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Kapitálové příjmy tvoří v obci Ţeletava zanedbatelnou část příjmů. V roce 2006 

obec dosáhla příjmu 7908 Kč, coţ představuje pouze 0,01 % všech příjmů. V roce 2007 

obec odprodala část nepotřebného pozemku a navíc nevyuţívaný pluh, čímţ získala   

7452 Kč (0,03 % všech příjmů). V roce 2008 docházelo k dalšímu prodeji pozemků 

v rámci úpravy hranic a pozemků na výstavbu, díky čemuţ dosáhla obec částky  

829 989 Kč (4,06 % všech příjmů). V roce 2009 dochází k prodeji dalších pozemků za 

51 357 Kč (0,19 % všech příjmů) a v roce 2010 byly opět prodány další pozemky          

a navíc hasičská Avie celkem za 39 000 Kč (0,18 % všech příjmů). 

 

 

Graf 11. Kapitálové příjmy v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 
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2.4.4 Přijaté transfery 

Přijaté transfery rozlišujeme na běţné (neinvestiční), které slouţí k financování 

provozních potřeb a kapitálové (investiční), které financují konkrétní investice. 

 

Tabulka 13. Přijaté transfery v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Neinvestiční PT 
5 

12 924 644 2 655 436 2 329 734 6 925 280 5 203 315 

Investiční PT 28 341 162 3 520 738 0 3 788 400 0 

CELKEM 41 265 806 6 176 174 2 329 734 10 713 680 5 203 315 

5 
přijaté transfery 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Z tabulky je vidět, ţe nejvíce přijatých transferů obdrţela obec v roce 2006 

(41 265 806 Kč). V roce 2007 dochází k poklesu o 85,03 % na hodnotu 6 176 174 Kč, 

stejně tak vidíme pokles o 62,28 % v roce 2008, kdy transfery dosahovaly minimální 

výše za sledované období (2 329 734 Kč). V roce 2009 přijaté transfery vzrostly            

a dosahovaly částky 10 713 680 Kč, v roce 2010 opět klesají na hodnotu 5 203 315 Kč. 

 

 

Graf 12. Přijaté transfery v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Nyní se zaměříme na podrobnější členění neinvestičních a investičních přijatých 

transferů, abychom zjistili, na které činnosti obec získává dotační tituly. 



 

 

57 

 

Tabulka 14. Struktura přijatých transferů v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

NPT 
6
 z všeobecné 

pokladní správy SR 
7 103 070 50 000 49 887 58 107 121 327 

NPT ze SR v rámci 

souhrnného dotačního 

vztahu 

410 388 440 956 442 089 444 012 711 049 

Ostatní NPT ze SR 10 500 20 000 611 524 80 759 282 800 

Neinvestiční převody  

z Národního fondu 
9 226 - - - - 

NPT od obcí 209 850 177 330 176 000 169 334 182 094 

NPT od krajů 245 610 314 422 362 234 553 668 280 045 

Převody z rozpočtových 

účtů 
11 936 000 1 652 728 688 000 5 619 400 3 626 000 

IPT 
8
 ze státních fondů 17 269 946 3 206 036 - 3 788 400 - 

Ostatní IPT ze SR 6 220 172 - - - - 

Investiční převody  

z Národního fondu 
4 644 722 - - - - 

IPT od krajů 100 000 - - - - 

IPT od mezinárodních 

institucí 
106 322 314 702 - - - 

CELKEM 41 265 806 6 176 174 2 329 734 10 713 680 5 203 315 

6 
neinvestiční přijaté transfery, 

7
 státní rozpočet, 

8 
investiční přijaté transfery 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 

zahrnují dotace na volby do Parlamentu ČR, Evropského parlamentu, zastupitelstva 

obce, zastupitelstva kraje a dotace na projekt Czech Point. V jednotlivých letech se 

pohybují v rozmezí od 49 887 Kč do 121 327 Kč. 

 

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního 

vztahu obsahují základní dotace, které obec dostává na výkon státní správy a na 

školství. V jednotlivých letech mají pozvolně rostoucí charakter. V roce 2010 dochází 

k nárůstu o 60,14 %, coţ je pro obec velice příznivé. 

 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu zahrnují v roce 2006 

dotaci na zlepšení přístupu k podnikatelskému subjektu v Šašovicích, v roce 2007 

dotace za veřejně prospěšné práce a v roce 2008 dochází k obrovskému navýšení díky 

dotaci na opravu pomníku ve výši 542 000 Kč, dále je zde zahrnuta dotace za veřejně 
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prospěšné práce a dotace za Veřejnou informační sluţbu knihoven – VISK 3. V roce 

2009 se jedná o dotaci za veřejně prospěšné práce, VISK 3 a dotaci na projekt Czech 

Point. V roce 2010 obec získává dotace na lesy a na opravu sakrálních staveb.  

 

Neinvestiční převody z Národního fondu sledujeme pouze v roce 2006, jedná se 

o dotaci na zlepšení přístupu k podnikatelským subjektům v Šašovicích (9 222 Kč).  

 

Neinvestiční přijaté transfery od obcí zahrnují příspěvky na ţáky od obcí, ze 

kterých do ţeletavské školy ţáci dojíţdějí. Jedná se o příspěvky z obce Budeč, 

Jindřichovice, Knínice, Lesná a Meziříčko. 

 

Neinvestiční přijaté transfery od krajů zahrnují dotace na sbory dobrovolných 

hasičů, sportovní aktivity dětí, audit a lesy. V roce 2008 byla tato dotace výraznější 

z důvodu získání částky 200 000 Kč na rekonstrukci silnice na Bítovánkách. 

 

Převody z rozpočtových účtů nepovaţujeme za příjem obce jako takový, jelikoţ 

se jedná pouze o převody mezi bankovními účty. Tzn., na jednom bankovním účtu 

evidujeme přírůstek, ale na druhém úbytek. 

 

Investiční přijaté transfery ze státních fondů jsou nejvyšší v roce 2006. V tomto 

roce byla dotována výstavba kanalizace a čističky odpadních vod v Ţeletavě. Na tuto 

akci získala obec dotace i v roce 2007. Další příjem evidujeme v roce 2009, kdy byla 

doplacena dotace na výstavbu vodovodu. V roce 2008 a 2010 jsou tyto příjmy nulové. 

 

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu získala obec v roce 2006, 

a to ve výši 6 220 172 Kč, na zlepšení přístupu k podnikatelským subjektům                   

v Šašovicích. 

 

Investiční převody z Národního fondu evidujeme pouze v roce 2006 ve výši   

4 644 772 Kč, opět na zlepšení přístupu k podnikatelským subjektům v Šašovicích. 
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Také investiční přijaté transfery od krajů obdrţela obec pouze v roce 2006        

ve výši 100 000 Kč na výstavbu travnatého fotbalového hřiště v Ţeletavě.  

 

Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí evidujeme v roce 2006          

a 2007 a jednalo se o dotace k úvěru na výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod. 

 

2.5 Struktura výdajů obce Želetava v letech 2006 – 2010 

Výše výdajů je v jednotlivých letech rozdílná. Následující graf znázorňuje vývoj 

výdajů obce Ţeletava v letech 2006 – 2010. 

 

 

Graf 13. Vývoj výdajů v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Výdaje obce rozlišujeme na běţné (neinvestiční) na zabezpečení pravidelně se 

opakujících potřeb a kapitálové (investiční), které souvisejí s financováním investic. 

 
Tabulka 15. Přehled výdajů v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Běţné výdaje 23 864 638 14 130 616 15 379 629 19 866 239 19 278 732 

Kapitálové výdaje 44 689 174 10 160 307 1 056 097 2 490 129 1 346 117 

CELKEM 68 553 813 24 290 923 16 435 726 22 356 367 20 624 849 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 
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Nejvyšší výdaje měla obec v roce 2006, a to 68 553 813 Kč. V následujícím roce 

dochází k poklesu o 64,57 % na hodnotu 24 290 923 Kč v důsledku ohromného sníţení 

kapitálových výdajů, ale i díky sníţení běţných výdajů. V roce 2008 následuje 

opět pokles výdajů o 32,34 %, výdaje činily 16 435 726 Kč, zatímco v roce 2009 výdaje 

narůstají o 36,02 % a jsou tedy ve výši 22 356 367 Kč. V roce 2010 výdaje klesají         

o 7,75 % a dosahují výše 20 624 849 Kč. 

 

 

Graf 14. Přehled výdajů v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Běţné výdaje 

 Běţné výdaje tvoří poměrně stabilní poloţku výdajů. Nejvyšší běţné výdaje 

obec vynaloţila v roce 2006 (23 864 638 Kč). V roce 2007 dochází k sníţení o 40,79 % 

na nejniţší úroveň sledovaných let, tedy na 14 130 616 Kč. V roce 2008 se výdaje 

zvyšují o 8,84 % na hodnotu 15 379 629 Kč. Výraznější nárůst sledujeme i v roce 2009,            

a to o 29,17 %, kdy dosahují hodnoty 19 866 239 Kč. V roce 2010 běţné výdaje mírně 

klesají a jsou ve výši 19 278 732 Kč. Tyto výdaje tvoří v jednotlivých letech 34,81 % 

(2006), 58,17 % (2007), 93,57 % (2008), 88,86 % (2009), 93,47 % (2010) všech výdajů. 

 

Kapitálové výdaje 

Výše kapitálových výdajů se v jednotlivých letech mění, jelikoţ souvisí 

s financováním konkrétní investice. Nejvyšší kapitálové výdaje obec vynaloţila v roce 
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2006, a to 44 689 174 Kč. Jak jiţ bylo zmíněno, tyto výdaje jsou spojené zejména 

s výstavbou kanalizace, čističky odpadních vod a fotbalového hřiště v Ţeletavě              

a zlepšením přístupu k podnikatelskému subjektu v Šašovicích. V roce 2007 dochází 

k poklesu kapitálových výdajů o 77,27 % na hodnotu 10 160 307 Kč. V roce 2008 

vidíme opět propad kapitálových výdajů, a to na minimum ve sledovaném období        

(1 056 097 Kč), kdy dochází ke sníţení o 89,61 %. V roce 2009 výdaje rostou na 

hodnotu 2 490 129 Kč, zatímco v roce 2010 vidíme opět pokles o 45,94 % na hodnotu                

1 346 117 Kč. V jednotlivých letech tvoří 65,19 % (2006), 41,83 % (2007), 6,43 % 

(2008), 11,14 % (2009), 6,53 % (2010) všech výdajů. 

 

2.5.1 Odvětvové třídění výdajů 

Abychom poznali, na co jsou jednotlivé výdaje vynaloţeny, zaměříme se na 

odvětvové třídění výdajů.  

 

Tabulka 16. Odvětvové třídění výdajů v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Silnice 16 748 971 104 945 55 192 732 967 886 057 

Ostatní záleţitosti  

pozemních komunikací 
23 301 34 491 767 829 857 823 - 

Odvádění a čištění  

odpadních vod 
28 481 371 10 692 194 1 963 103 1 255 698 1 751 807 

Pitná voda 867 180 641 702 598 623 621 053 689 978 

Ostatní záleţitosti spojů 368 080 614 536 262 047 660 955 493 376 

Základní školy 1 677 294 1 609 084 1 772 444 2 156 176 2 209 990 

Ostatní tělovýchovná činnost 688 581 735 871 709 417 423 449 9 999 

Veřejné osvětlení 505 865 450 691 641 831 404 607 1 084 842 

Sběr a svoz  

komunálních odpadů 
563 049 653 476 645 135 751 107 - 

Sběr a svoz ostatních odpadů 207 116 251 701 261 112 304 970 894 160 

Komunální sluţby  

a územní rozvoj 
1 946 054 1 928 864 2 088 003 2 145 557 2 600 639 

Zastupitelstva obcí 577 691 599 941 765 479 852 740 1 057 002 

Činnost místní správy 1 795 508 1 993 429 1 711 967 2 067 360 1 617 552 

Převody vlastním fondům  11 936 000 1 652 728 688 000 5 619 400 3 626 000 

Ostatní výdaje 2 167 752 2 327 270 3 505 545 3 502 507 3 703 448 

CELKEM 68 553 813 24 290 923 16 435 726 22 356 367 20 624 849 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 
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Silnice 

Výdaje na silnice zahrnují výdaje na nákup materiálu, na údrţbu silnic v zimě 

(zejména na posyp), dále pohonné hmoty a maziva a nákup ostatních sluţeb, mezi které 

patří odklizení sněhu, posyp zaledněných vozovek, doprava materiálu či opravy. 

Největší výdaje byly vynaloţeny v roce 2006 z důvodu vybudování silnice v místní 

části Šašovice. V letech 2007 a 2008 sledujeme nízké výdaje spojené převáţně s běţnou 

údrţbou. V roce 2009 dochází k rekonstrukci silnice na Bítovánkách, a proto jsou 

výdaje ve výši 732 967 Kč. I v roce 2010 dochází k rekonstrukci silnice, tentokrát 

v Ţeletavě, v ulici Hřbitovní, tudíţ dosahují výdaje hranice téměř 900 000 Kč. 

 

Ostatní záleţitosti pozemních komunikací 

Výdaje na ostatní záleţitosti pozemních komunikací představují výdaje na nákup 

materiálu, ostatních sluţeb (např. pouţití jeřábu) a úroky z úvěru. V roce 2008 a 2009 

byly tyto finance pouţity zejména na opravu čekárny na Horkách. V roce 2009 dochází 

k razantnímu zvýšení výdajů v důsledku výstavby chodníků na Bítovánkách. Tato 

výstavba pokračovala i v roce následujícím a výdaje se ještě zvýšily. V roce 2010 jsou 

výdaje na ostatní záleţitosti pozemních komunikací nulové. 

 

Odvádění a čištění odpadních vod  

Poloţka odvádění a čištění odpadních vod obsahuje výdaje na platy zaměstnanců 

v pracovním poměru, platbu sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance, energii, 

úroky z úvěru, sluţby telekomunikací (telefon), nákup ostatních sluţeb (technická 

pomoc) či nákup drobného hmotného majetku (např. skříně apod.). Největší výdaje jsou 

v roce 2006. To je způsobeno výstavbou kanalizace a čističky odpadních vod 

v Ţeletavě. Tento projekt se budoval od roku 2004 do roku 2007, v roce 2007 tedy 

sledujeme stále vysoké výdaje související s dokončením projektu. V letech 2008 – 2010 

se výdaje pohybují od 1 255 698 Kč do 1 751 807 Kč. 

 

Pitná voda 

Výdaje na pitnou vodu zahrnují výdaje vztahující se k obecnímu vodovodu, 

zejména tedy platy zaměstnanců v pracovním poměru, platbu sociálního a zdravotního 

pojištění za zaměstnance, nákup materiálu, platby daní a poplatků za odběry vody, 
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nákup ostatních sluţeb (rozbory vody, nájmy vodoměru, vypracování projektu), úroky 

z úvěru, pohonné hmoty a maziva apod. Největší výdaje sledujeme v roce 2006, kdy 

dochází k zakoupení čerpadla a došlo ke zdvojnásobení výdajů za rozbory vody. 

V dalších letech se pohybují výdaje na pitnou vodu od 598 623 Kč do 689 978 Kč. 

 

 

Graf 15. Výdaje na pitnou vodu v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Ostatní záleţitosti spojů  

Ostatní záleţitosti spojů představují výdaje na vysokorychlostní internet 

v Ţeletavě a místních částech Horky a Šašovice. Výdaje se pohybují v rozmezí            

od 262 047 Kč do 660 955 Kč. 

 

Základní školy 

Výdaje na základní školy mají kaţdoročně rostoucí charakter (výjimkou je rok 

2007, kdy dochází k nepatrnému sníţení). Jedná se o výdaje na provoz Základní            

a Mateřské školy Ţeletava, příspěvkové organizace obce. Mezi výdaje řadíme nákup 

materiálu, nákup ostatních sluţeb (odklízení sněhu, vyváţení jímky, zámečnické práce, 

zasklení oken, ozvučení), plat zaměstnance zabezpečující chod tělocvičny a sociální      

a zdravotní pojištění na tohoto zaměstnance či různé opravy a udrţování 

(vodoinstalace). Rostoucí trend výdajů na tento subjekt značí kaţdoročně niţší 

soběstačnost příspěvkové organizace. 
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Graf 16. Výdaje na základní a mateřskou školu v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Ostatní tělovýchovná činnost  

Výdaje na ostatní tělovýchovnou činnost zahrnují zejména výdaje na nákup 

materiálu na výstavbu travnatého hřiště, hnojiv, spotřebu elektrické energie a plynu ve 

fotbalové klubovně apod. Nejvyšší výdaje byly vynaloţeny v letech 2006 aţ 2008, a to 

z důvodu výstavby fotbalového hřiště. V roce 2009 vidíme sníţení těchto výdajů           

a v roce 2010 mají výdaje symbolickou hodnotu 9 999 Kč (v tomto roce jiţ obec 

neplatila plyn, elektrickou energii ani další výdaje spojené s údrţbou hřiště).  

 

Veřejné osvětlení  

Výdaje na veřejné osvětlení zahrnují výdaje za elektrickou energii na osvětlení 

v obci a zároveň na nákup nových zářivek. V roce 2007 do konečné hodnoty vstoupily   

i výdaje na opravu lamp v místní části Šašovice a v Ţeletavě, v ulici Hřbitovní. V roce 

2008 obec vynaloţila nejniţší výdaje ve sledovaném období, a to 404 607 Kč. Naproti 

tomu dochází v roce 2010 k razantnímu nárůstu výdajů na hodnotu 1 084 842 Kč. Tato 

čísla však nepředstavují skutečnou hodnotu výdajů v roce 2009 a 2010, jelikoţ došlo ke 

špatnému odpočtu elektrické energie v Ţeletavě. Tudíţ by výdaje v roce 2009 měly být 

vyšší neţ skutečně uvedené a výdaje na rok 2010 tedy niţší. I tak se výdaje v roce 2010 

poměrně hodně zvýšily, coţ je způsobeno zejména zastaralým osvětlením. 
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Graf 17. Výdaje na veřejné osvětlení v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Sběr a svoz komunálních odpadů  

Výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů dosahovaly nejniţší hodnoty v roce 

2006. V roce 2007 dochází ke zvýšení výdajů o 16,06 %, zatímco v roce 2008 

sledujeme mírný pokles. V roce 2009 výdaje opět rostou, a to o 16,43 %. V roce 2010 

by podle tabulky byly tyto výdaje nulové. Skutečnost je však jiná. Při účtování byla tato 

poloţka zaúčtována do poloţky sběr a svoz ostatních odpadů, coţ způsobilo její 

razantní nárůst a zároveň nulové výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů. Je jasné, 

ţe tato poloţka nulová nikdy nebude, jelikoţ se jedná o výdaje na vyváţení popelnic     

a tato činnost bude financována vţdycky.  

 

Sběr a svoz ostatních odpadů  

Výdaje na sběr a svoz ostatních odpadů zahrnují výdaje na uloţení, vyváţení a 

likvidaci odpadů a na plat zaměstnance, který pracuje ve sběrném dvoře v Ţeletavě. 

V jednotlivých letech vidíme mírný nárůst, který je způsoben zejména zdraţováním 

sluţeb, které obec platí. 

 

Komunální sluţby a územní rozvoj  

Tato poloţka zahrnuje výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru, s tím 

související pojistné na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění, ochranné 
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pomůcky, nákup materiálu (písek, štěrk, nafta), spotřebu plynu a elektrické energie 

budovy obecního úřadu, nákup ostatních sluţeb (revize, posudky, instalace, doprava)    

a opravy a udrţování střech, nářadí, vleček. Tyto výdaje mají rostoucí charakter (vyjma 

roku 2007). Je to způsobeno zejména zvyšováním výdajů na elektrickou energii, plyn    

a spotřebu pohonných hmot.  

 

 

Graf 18. Výdaje na komunální sluţby a rozvoj v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Zastupitelstva obcí 

Výdaje na zastupitelstva obcí jsou spojena s výdaji na odměny členům 

zastupitelstva, tedy zastupitelstvu, které má 15 členů, radě, ta je pětičlenná, starostovi, 

místostarostovi a komisím. Dále sem patří výdaje na učební pomůcky a knihy, sluţby 

telekomunikací (telefon pana starosty), školení a semináře a cestovné. Tyto výdaje se 

kaţdoročně zvyšují, coţ je způsobeno zejména zvyšováním platu starosty a stále častější 

účastí na různých vzdělávacích školeních. Od roku 2008 se platí zdravotní pojištění za 

členy zastupitelstva a rady obce a zároveň povinné pojištění na sociální zabezpečení      

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za starostu.  Vidíme tedy, ţe v roce 2006 

byly tyto výdaje „pouze“ 577 691 Kč, zatímco v roce 2010 celkem 1 057 002 Kč, coţ 

představuje zvýšení o 82,97 %. 
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Graf 19. Výdaje na zastupitelstvo obce v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Činnost místní správy  

Tato poloţka zahrnuje výdaje na mzdy zaměstnanců a s tím související sociální  

a zdravotní pojištění, nákup materiálu (kancelářské a hygienické potřeby), poštovné, 

telefon, školení, ostatní sluţby (oprava kopírky či počítače) apod. V letech 2006 aţ 

2010 je moţné sledovat mírný nárůst těchto výdajů (vyjma roku 2008). Příznivý je 

pokles výdajů o 21,76 % v roce 2010, ale i tak jsou tyto výdaje poměrně velice vysoké. 

 

 

Graf 20. Výdaje na činnost místní správy v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 
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Převody vlastním fondům  

Převody vlastním fondům nepovaţujeme za výdaje jako takové z toho důvodu, 

jelikoţ se jedná o převody mezi jednotlivými účty obce. Tzn., v obci stále finanční 

prostředky zůstávají, ale na jiném bankovním účtu. Obec tyto transakce provádí vţdy 

v takové výši, aby byla zachována bilance rozpočtu. 

 

Ostatní výdaje  

Ostatní výdaje zahrnují výdaje na pěstební činnost, provoz veřejné silniční 

dopravy, vodní díla v zemědělské krajině, činnosti knihovnické, ostatní záleţitosti 

církve, kultury a sdělovacích prostředků, bytové hospodářství, územní plánování, 

pohřebnictví, péči o vzhled obce a veřejnou zeleň, osobní asistenci a pečovatelskou 

sluţbu, poţární ochranu a volby do zastupitelstva a Parlamentu ČR. Tyto výdaje se 

pohybují v rozmezí od 2 167 752 Kč do 3 703 448 Kč a vyjma roku 2009 mají celkově 

pozvolně rostoucí charakter. 

 

2.6 Hodnocení hospodaření obce 

Nyní se zaměříme na hodnocení hospodaření obce Ţeletava ve sledovaných letech 

2006 – 2010. Nejdříve porovnáme provozní, investiční a celkové výsledky hospodaření. 

Dále zjistíme, do jaké míry obec financuje ze svých vlastních příjmů své výdaje, 

vypočítáme tedy míru samofinancování. Posledním bodem budou ukazatele autarkie, 

které odráţí míru finanční soběstačnosti obce. 

 

2.6.1 Provozní, investiční a celkové výsledky hospodaření 

Pro posouzení, zdali obec Ţeletava hospodaří efektivně, je nutné odlišit provozní 

příjmy a výdaje od příjmů a výdajů investičních. Provozní příjmy tvoří daňové příjmy, 

nedaňové příjmy a neinvestiční přijaté transfery. Provozní výdaje jsou běţné výdaje 

obce. Mezi investiční příjmy patří kapitálové příjmy a investiční přijaté dotace. 

Investiční výdaje zahrnují kapitálové výdaje obce. 
54

 

 

                                                 
54

 STŘELCOVÁ, M. Návrh na zlepšení hospodaření Statutárního města Přerov, s. 64. 
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Tabulka 17. Hospodaření obce v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Provozní příjmy 29 417 065 18 786 541 19 565 039 23 512 573 21 930 404 

Provozní výdaje 23 864 638 14 130 616 15 379 629 19 866 239 19 278 732 

Saldo provozního 

hospodaření 
5 552 427 4 655 925 4 185 410 3 646 334 2 651 672 

Investiční příjmy  28 349 070 3 528 190 828 989 3 839 757 39 000 

Investiční výdaje 44 689 174 10 160 307 1 056 097 2 490 129 1 346 117 

Saldo investičního 

hospodaření 
-16 340 104 -6 632 117 -227 108 1 349 628 -1 307 117 

Celkové příjmy 57 766 135 22 314 731 20 394 028 27 352 330 21 969 404 

Celkové výdaje 68 553 813 24 290 923 16 435 726 22 356 367 20 624 849 

Saldo celkového 

hospodaření 
-10 787 678 -1 976 192 3 958 302 4 995 963 1 344 555 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Cílem kaţdé obce je kladné saldo provozního hospodaření. Pokud jej obec 

dosáhne, znamená to, ţe je schopna financovat provozní výdaje provozními příjmy.  

Obci Ţeletava vzniklo v kaţdém sledovaném roce kladné saldo provozního 

hospodaření, coţ tedy značí, ţe obec nemá problém s financováním provozních výdajů. 

Tento přebytek byl ve všech letech (vyjma roku 2009) pouţit na dofinancování 

záporného investičního salda hospodaření a přispěl k lepšímu výsledku salda celkového 

hospodaření. Mírně negativní zprávou je, ţe kladné saldo kaţdoročně klesá. V roce 

2006 dosahovalo hodnoty 5 552 427 Kč, zatímco v roce 2010 pouze 2 651 672 Kč. 

 

Při porovnání investičních příjmů a investičních výdajů dochází v kaţdém roce 

(vyjma roku 2009) k zápornému saldu investičního hospodaření. Tzn., ţe přijaté 

investiční příjmy zcela nepokryjí investiční výdaje. Obec má několik variant, jak tento 

deficit uhradit, a to úhradu pomocí kladného salda provozního hospodaření, vyuţití 

kladného výsledku hospodaření minulých let či ţádost o úvěr. Poslední uvedená 

moţnost není pro obec jistě tou nejvýhodnější, protoţe úroky z úvěru zatěţují rozpočet 

na další rozpočtová období, mnohdy je však tato cesta nevyhnutelná. Nejvýznamnějšího 

záporného salda investičního hospodaření dosáhla obec v roce 2006,                               

a to -16 340 104 Kč. Investiční příjmy nestačily pokrýt investiční výdaje a obec musela 

přijmout půjčku a úvěry, které zatěţují rozpočet v dalších letech. Saldo investičního 
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hospodaření je kladné v roce 2008, tzn., ţe investiční příjmy pokryly investiční výdaje  

a navíc část těchto příjmů navýšila celkový kladný výsledek hospodaření. 

 

 

Graf 21. Výsledky hospodaření v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Obec Ţeletava tedy celkově hospodařila v roce 2006 s deficitem ve výši              

- 10 787 687 Kč. Deficitní výsledek hospodaření vznikl i v roce 2007, pozitivní zprávou 

je, ţe došlo k jeho sníţení na hodnotu - 1 976 192 Kč. V roce 2008 obec poprvé 

dosahuje přebytkového výsledku hospodaření (3 958 302 Kč). V roce 2009 dochází 

dokonce k nárůstu kladného výsledku hospodaření na hodnotu 4 995 963 Kč. V roce 

2010 se obec nejvíce přiblíţila vyrovnanému saldu hospodaření částkou 1 344 555 Kč. 

 

Obec se jiţ v předchozích letech hodně zadluţila, a to z důvodu výstavby 

bytového domu, vodovodu či domu s pečovatelskou sluţbou. Tyto investiční akce 

donutily obec vzít si úvěr, který tíţí rozpočet ve všech sledovaných letech. I další úvěry 

a půjčky z roku 2006 na výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod obec výrazně 

zadluţily. Obec by se určitě neměla pouštět do dalších úvěrů ani půjček. Velice nutné je 

veškerý dluh splatit a následně se zaměřit na další uţitečné investiční akce, avšak 

s vyuţitím co největšího mnoţství dotačních titulů.  
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2.6.2 Míra samofinancování 

Tento ukazatel vyjadřuje, do jaké míry obec financuje ze svých vlastních příjmů 

své výdaje související zejména se zabezpečením veřejných statků. Je dán poměrem 

vlastních příjmů a provozních výdajů. Příznivé jsou hodnoty vyšší neţ 100 %. 
55

 

 

         celkové příjmy – přijaté dotace 

Míra samofinancování = ----------------------------------------- × 100 (1) 

       provozní výdaje 
 

Tabulka 18. Míra samofinancování v letech 2006 - 2010 (v %) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Míra samofinancování 69,14 114,21 117,46 83,75 86,97 

Pramen: vlastní výpočty dle vzorce (1) 

 

V roce 2006 je míra samofinancování 69,14 %, obec tedy byla závislá na 

přijatých dotacích při financování běţných výdajů. V roce 2007 a 2008 se dostává 

výrazněji nad hranici 100 %, coţ vyjadřuje nezávislost obce na přijatých dotacích. 

V roce 2009 a 2010 se dostává opět pod hranici 100 % a obec je tedy na přijatých 

dotacích závislá.  

 

 

Graf 22. Míra samofinancování (v %) 

Pramen: vlastní výpočty dle vzorce (1) 
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 STŘELCOVÁ, M. Návrh na zlepšení hospodaření Statutárního města Přerov, s. 68 
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2.6.3 Ukazatele autarkie – finanční soběstačnosti obce 

Ukazatel autarkie odráţí míru soběstačnosti obce. V závislosti na pouţitých 

datech můţe být hodnocena autarkie na bázi výnosově nákladové nebo příjmově 

výdajové. U příjmově výdajového principu je nutné odlišit, zda jsou do příjmů a výdajů 

zahrnovány pouze provozní (neinvestiční) toky, nebo zda je uvaţováno o celkových 

tocích, tj. investičních a neinvestičních. Pozitivně hodnotíme výsledky, pokud ukazatel 

dosáhne hodnoty 100 %. V případě menší hodnoty se jedná o nedostatečné krytí výdajů 

příjmy. 
56

 

 

Ukazatel autarkie na bázi celkových příjmů a výdajů 

 

100CF

e

y

V

P
A ,      (2) 

 

kde  Py – celkové příjmy, 

Ve – celkové výdaje, 

ACF1 – autarkie na bázi celkových příjmů a výdajů. 

 

Tabulka 19. Autarkie na bázi celkových příjmů a výdajů (v %) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Autarkie na bázi celkových 

příjmů a výdajů 
84,26 91,86 124,08 122,35 106,52 

Pramen: vlastní výpočty dle vzorce (2) 

 

Ukazatel autarkie na bázi celkových výdajů dosahoval doporučených hodnot 

v letech 2008 – 2010. Celkové příjmy byly tedy tak vysoké, aby bez problémů pokryly 

celkové výdaje obce. V roce 2006 dosahoval tento ukazatel hodnoty pouze 84,26 %, 

v roce 2008 potom 91,86 %. V těchto dvou letech se tedy pohyboval pod doporučenou 

hranicí hodnot, coţ znamená, ţe celkové příjmy nestačily pokrýt celkové výdaje, obec 

tedy hospodařila s deficitem. V této době obec vykazovala vyšší investiční výdaje, neţ 

byly její investiční příjmy, coţ výrazně ovlivnilo výsledek hospodaření. 
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Graf 23. Autarkie na bázi celkových příjmů a výdajů (v %) 

Pramen: vlastní výpočty dle vzorce (2) 

 

Ukazatel autarkie na bázi neinvestičních příjmů a výdajů 

 

100CF

e

y

NIV

NIP
A ,      (3) 

 

kde  NIPy – provozní (neinvestiční) příjmy, 

NIVe – provozní (neinvestiční) výdaje, 

ACF2 – autarkie na bázi neinvestičních příjmů a výdajů. 

 

Tabulka 20. Autarkie na bázi neinvestičních příjmů a výdajů (v %) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Autarkie na bázi neinvestičních 

příjmů a výdajů 
123,27 132,95 127,21 118,35 113,75 

Pramen: vlastní výpočty dle vzorce (3) 

 

Autarkie na bázi neinvestičních příjmů a výdajů je v kaţdém sledovaném roce 

nad doporučenou hranicí hodnot, konkrétně je tedy vţdy vyšší neţ 100 %, coţ znamená, 

ţe provozní příjmy kaţdoročně pokryly provozní výdaje a nebyl tedy ţádný problém     

s jejich financováním. Od roku 2007 má ale tento ukazatel pozvolně klesající charakter. 
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Graf 24. Autarkie na bázi neinvestičních příjmů a výdajů (v %) 

Pramen: vlastní výpočty dle vzorce (3) 

 

Míra příjmů z neinvestiční dotace na neinvestičních příjmech  

 

100NID

e

y

NIP

NID
A ,     (4) 

 

kde NID – neinvestiční dotace, 

NIPy – neinvestiční příjmy, 

ANID – míra příjmů z neinvestiční dotace na celkových provozních příjmech. 

 

Tabulka 21. Míra příjmů z neinvestiční dotace na neinvestičních příjmech (v %) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Míra příjmů z neinvestiční dotace  

na neinvestičních příjmech  
43,94 14,13 11,91 29,45 23,73 

Pramen: vlastní výpočty dle vzorce (4)  

 

Míra příjmů z neinvestiční dotace na neinvestičních příjmech má v jednotlivých 

letech rozdílnou hodnotu a výrazně kolísá. Nejniţší hodnotu měl tento ukazatel v roce 

2008, a to pouhých 11,91 %. Naopak nejvyšší byl v roce 2006, kdy dosáhla hodnoty 

43,94 %. Vypovídá tedy o tom, ţe podíl neinvestičních dotací na neinvestičních 

příjmech je nízký. 
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Graf 25. Míra příjmů z neinvestiční dotace na celkových příjmech v (%) 

Pramen: vlastní výpočty dle vzorce (4)  

 

Míra příjmů z investiční dotace na investičních příjmech 

 

100ID

e

y

IP

ID
A ,      (5)   

 

kde ID – investiční dotace, 

IPy – investiční příjmy, 

AID – míra příjmů z investiční dotace na investičních příjmech. 

 

Tabulka 22. Míra příjmů z investiční dotace na investičních příjmech (v %) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Míra příjmů z investiční dotace 

na investičních příjmech 
99,97 99,79 0,00 39,17 0,00 

Pramen: vlastní výpočty dle vzorce (5)  

 

Míra příjmů z investiční dotace na investičních příjmech byla v roce 2008          

a 2010 nulová, tzn., ţe obec v tomto roce nezískala ţádnou investiční dotaci, kterou by 

pouţila na investiční akci. V roce 2006 a 2007 obec čerpala investiční dotace zejména 

na výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod, na výstavbu fotbalového hřiště 

v Ţeletavě a na zlepšení přístupu k podnikatelskému subjektu v Šašovicích. Tento 
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ukazatel dosáhl hranice téměř 100 %, tzn., ţe investiční dotace téměř pokrývaly 

investiční příjmy obce. V roce 2009 byl podíl investičních dotací na investičních 

příjmech pouze 39,17 %. 

 

 

Graf 26. Míra příjmů z investiční dotace na investičních příjmech (v %) 

Pramen: vlastní výpočty dle vzorce (5)  
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3 Návrhy na zlepšení hospodaření 

3.1 Zrušení autobusové linky  

Ţeletava je obcí s dobrým dopravním spojením. Autobusová doprava do 

okolních měst je kvalitně zajištěna nejen pro studenty dojíţdějící do okolních měst za 

studiem, ale zároveň i pro občany, kteří dojíţdějí za zaměstnáním. Zároveň je zajištěno  

i dobré dopravní spojení ţákům z okolních vesnic, kteří navštěvují Základní školu 

Ţeletava a další spoje z okolních měst. K vyuţití jsou jak ranní a dopolední, tak 

odpolední i večerní spoje. Ne všechny jsou adekvátně vyuţity. Obec však musí na tyto 

spoje přispívat, i kdyţ v obci nastoupí pouze jeden občan.  

 

Obec Ţeletava kaţdoročně přispívá 110 000,- Kč společnosti BK BUS, s.r.o., 

která provozuje pravidelné autobusové linky na území Třebíčska a Znojemska, na 

provoz autobusové linky č. 790085. Konkrétně se jedná o večerní spoj ve směru 

Moravské Budějovice – Ţeletava – Předín. Tato linka byla v posledních měsících roku 

2010 stále méně vyuţívána, a to v průměru třemi osobami. Obec vynakládá vysoké 

finanční prostředky na tuto linku, přičemţ by je mohla investovat určitě lépe, 

efektivněji. Proto navrhuji vypovězení smlouvy č.  1/2004 se společností BK BUS, 

s.r.o. Obec tak kaţdoročně ušetří částku 110 000,- Kč. 

 

3.2 Veřejné osvětlení 

Výdaje na veřejné osvětlení výrazně zatěţují obecní rozpočet. Je to způsobeno 

tím, ţe v obci i v místních částech se nachází staré, poruchové lampy, které mají 

vysokou spotřebu elektrické energie. Výměna současných ţárovek za ţárovky úsporné 

by sice přinesla jistou úsporu, ale s ohledem na stav lamp by byla tato investice 

nevýhodná. Lampy jsou uţ opravdu velice staré a nevýkonné a potřebují nutně vyměnit. 

Obec nemá v současné době prostředky na jejich renovaci, ale úspora výdajů na veřejné 

osvětlení je nevyhnutelná. Náklady na veřejné osvětlení v roce 2010 činily        

1 084 842 Kč. Jak jiţ bylo uvedeno dříve, tato částka obsahuje z důvodu nesprávného 

odpočtu i část výdajů na rok 2009, a to zhruba ve výši 250 000 Kč. Skutečné výdaje na 

rok 2010 činily tedy přibliţně 834 842 Kč. 
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Obec Ţeletava vyuţívá veřejné osvětlení, kdy jsou všechna světla při zapínání    

i vypínání řízena fotobuňkou, tzn., dle stupně tmy se aktivují, dle stupně  

světla se automaticky vypnou. V létě se tedy zapínají později, zatímco v zimě dříve.  

 

V některých obcích dochází k úspoře nákladů např. tím, ţe osvětlení vţdy          

o půlnoci vypnou a celou noc potom nesvítí. Není příjemné projíţdět v noci obcí, kde 

nesvítí ani jedna lampa. Toto řešení nepovaţuji za dobré zejména z bezpečnostního 

důvodu. Jistým řešením by však bylo, aby v obci svítila kaţdá druhá lampa. Světlo by 

tedy bylo v obci i v noci (i kdyţ v menší míře) a tím by se docílilo s odhadem 

minimálně 30 % úspory spotřeby elektrické energie. Pokud by tedy v roce 2010 bylo 

toto úsporné opatření provedeno, mohla by obec ušetřit minimálně 250 453 Kč. Přesná 

částka by byla samozřejmě známa aţ na konci roku po odpočtu. Ušetřené finance by 

mohla obec pouţít na rekonstrukci starých lamp. Pokud by byl tento návrh efektivní, 

mohla by v něm obec pokračovat i v dalším roce (nebo by mohla nechat v noci nesvítit 

kaţdou třetí lampu). 

 

3.3 Úřad práce – uchazeči o práci 

Obec Ţeletava zaměstnává čtyři zaměstnance v rámci obecních pracovníků. Tito 

zaměstnanci vykonávají celou řadu prací, a to činnosti elektrikářů, zedníků, tesařů, 

údrţbářů, starají se o veřejnou zeleň a o pořádek a čistotu v obci. 

 

Výdaje na platy těchto zaměstnanců jsou poměrně vysoké a navíc se domnívám, 

ţe by tuto práci celoročně jistě zvládli pouze tři zaměstnanci. Tím by se ušetřil kaţdý 

rok jeden roční plat dělníka, coţ by obci jistě ulevilo. V případě, ţe by obec ve více 

vytíţených obdobích tuto práci ve třech lidech nezvládala, nabízí se moţnost zaměstnat 

uchazeče o zaměstnání z úřadu práce na veřejně prospěšné práce, tedy údrţbu veřejných 

prostranství, úklid a údrţbu veřejných budov a komunikací nebo jiné obdobné činnosti 

ve prospěch obce. Pracovní příleţitosti jsou vytvářeny na základě dohody s úřadem 

práce, a to nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 
57
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Pokud obec příjme nezaměstnaného člověka z úřadu práce (ať uţ na plný či 

částečný úvazek), úřad práce dotuje plat tohoto zaměstnance, přitom obec zaměstnanec 

nestojí buď ani korunu anebo za něj platí pouze sociální a zdravotní pojištění za 

zaměstnavatele, tedy 34 % z hrubé mzdy. Výše příspěvku na zřízení jednoho 

společensky účelného pracovního místa, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím 

dni podání ţádosti o příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese nedosahuje 

průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, můţe maximálně činit čtyřnásobek 

průměrné mzdy v národním hospodářství za první aţ třetí čtvrtletí předchozího 

kalendářního roku. Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného 

pracovního místa, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání ţádosti         

o příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese dosahuje průměrné míry 

nezaměstnanosti v České republice nebo je vyšší, můţe maximálně činit šestinásobek 

průměrné mzdy v národním hospodářství za první aţ třetí čtvrtletí předchozího 

kalendářního roku. 
58

 

 

Pokud by obec např. zaměstnala na sezónu jednoho uchazeče z úřadu práce na 

plný úvazek a úřad práce by stanovil plat ve výši minimální mzdy, tedy 8 000 Kč, obec 

by tuto částku dostala a následně ji vyplatila zaměstnanci. Podle zákona o zaměstnanosti 

obec proplacení sociálního a zdravotního pojištění získat můţe, ale nemusí. Pokud 

budeme uvaţovat, ţe jej bude hradit sama, bude ji zaměstnanec stát 34 % z 8 000 Kč, 

tedy 2 720 Kč měsíčně. Ušetření výdajů na mzdy by bylo v tomto ohledu jistě viditelné.  

 

Pokud by obec sníţila počet obecních pracovníků ze čtyř na tři, ušetřila by kaţdý 

rok roční plat obecního pracovníka, coţ by byla jistě znatelná suma, která by mohla být 

investována jiným směrem, proto obci doporučuji o tomto řešení uvaţovat. 

 

3.4 Snížení platů obecních zaměstnanců 

Obec Ţeletava vynakládá vysoké výdaje na platy obecních zaměstnanců. Ty se 

stanovují podle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných sluţbách a správě. Kaţdému zaměstnanci přísluší minimální plat dle příslušné 
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platové třídy a platového stupně (definuje počet let započitatelné praxe), který můţe být 

navýšen různými odměnami. Při prozkoumání výdajových poloţek na mzdy jsem 

dospěla k závěru, ţe obec Ţeletava stanovuje výši odměn nepřiměřeně vysoko, a tudíţ 

by zde byl jistě prostor pro úsporu finančních prostředků. 

 

Poloţka činnost místní správy (údaj z roku 2010) zahrnuje platy zaměstnanců 

v pracovním poměru ve výši 968 680 Kč. Z této částky je zaplacen plat účetní, 

matrikářky a zaměstnankyně, která se stará o mzdy. Nepatrnou část tvoří i plat 

uklízečky. Jeho výši neznáme, ale předpokládáme ho ve výši 2 000 Kč měsíčně, tedy  

24 000 Kč za rok.  

 

Následující tabulka znázorňuje minimální výši platů zmíněných zaměstnanců, 

kteří jsou zaměstnáni na hlavní pracovní poměr. 

 

Tabulka 23. Minimální výše platů - činnost místní správy (v Kč)  

Zaměstnanec 
minimální 

měsíční plat 

minimální 

roční plat 

Zaměstnanec 1 17 580 210 960 

Zaměstnanec 2 17 580 210 960 

Zaměstnanec 3 16 200 194 400 

CELKEM 51 360 616 320 

Pramen: Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách         

a správě ze dne 6. 12. 2006, v platném znění 

 

Z tabulky vyplývá, ţe daným třem zaměstnancům náleţí minimální roční plat 

celkem ve výši 616 320 Kč. Pokud k této částce připočítáme plat uklízečky, 

v předpokládané výši 24 000 Kč, dostáváme se na hodnotu 640 320 Kč. Z toho vyplývá, 

ţe obec na odměnách třem zaměstnancům ročně vyplatí zhruba 328 360 Kč. Pokud by 

obec vyplatila zaměstnancům minimální plat, který jim dle zákona náleţí, bez 

veškerých odměn, ušetřila by ročně 328 360 Kč. Daný krok by však nebyl v ţádném 

případě pozitivní a takto razantní sníţení mezd bych v ţádném případě nedoporučovala. 

Jistým řešením by bylo stanovit k minimálnímu platu omezené odměny, např. ve výši 

25 %. Pokud by je obec vyplatila, vynaloţila by ročně 770 400 Kč, čímţ by ušetřila 

174 280 Kč ročně. S platy souvisí i povinné pojistné na sociální zabezpečení                  
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a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. 

Obec odvádí za zaměstnavatele 34 % z hrubé mzdy. Při sníţení platů by i na odvodech 

pojistného ušetřila, a to 34 % z 174 280 Kč, tedy 59 256 Kč.  

 

I poloţka komunální sluţby a územní rozvoj zahrnuje platy zaměstnanců 

v pracovním poměru. Údaj z roku 2010 uvádí výdaje na plat zaměstnance oddělení 

výstavby a sluţeb a platy čtyř dělníků celkem ve výši 1 204 100 Kč.  

 

Následující tabulka opět znázorňuje minimální výši platů zmíněných 

zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni na hlavní pracovní poměr. 

 

Tabulka 24. Minimální výše platů - komunální sluţby a územní rozvoj (v Kč) 

Zaměstnanec měsíční plat roční plat 

Zaměstnanec 1 17 580 210 960 

Zaměstnanec 2 14 280 171 360 

Zaměstnanec 3 13 260 159 120 

Zaměstnanec 4 12 780 153 360 

Zaměstnanec 5 11 430 137 160 

CELKEM 69 330 831 960 

Pramen: Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách         

a správě ze dne 6. 12. 2006, v platném znění 

 

Pokud by obec stanovila zaměstnancům minimální platy, vynaloţila by ročně 

finanční prostředky ve výši 831 960 Kč, ročně by tedy ušetřila 372 140 Kč. I v tomto 

případě by razantní sníţení platů opět nebylo vhodné. Proto i zde navrhuji 

k minimálnímu platu ročně stanovit odměny ve výši 25 %. Po akceptování tohoto 

návrhu obec ročně zaplatí na mzdách 1 029 950 Kč. Kaţdý rok tedy ušetří 164 150 Kč.  

I zde by došlo k úspoře odvodů na povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek 

na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Obec by tedy 

ušetřila 34 % z 164 150 Kč, coţ je 55 811 Kč.  

 

Pokud by obec Ţeletava k minimálnímu platu u kaţdého zaměstnance stanovila 

omezené odměny ve výši 25 %, ročně by ušetřila 174 280 Kč a 164 150 Kč, tedy       

338 430 Kč a zároveň 59 256 Kč a 55 811 Kč na odvodech pojistného, tedy        
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115 067 Kč. Celkem by tedy tímto krokem ročně ušetřila 453 497 Kč, coţ věřím, ţe je 

vysoká částka, která by mohla být vyuţita jiným směrem. 

 

3.5 Větší samostatnost Základní a Mateřské školy Želetava 

Jak jiţ bylo uvedeno dříve a jak ukazuje následující tabulka, výdaje na činnost 

Základní a Mateřské školy Ţeletava jsou kaţdým rokem (vyjma roku 2007) stále vyšší. 

Následující tabulka znázorňuje výdaje na činnost této organizace a také podíl 

kaţdoročně poskytovaného neinvestičního příspěvku, který slouţí k financování 

provozních výdajů, tedy spotřeby materiálu, spotřeby energie, cestovného, pojištění, 

školení apod. 

 

Tabulka 25. Výdaje na činnost ZŠ a MŠ Ţeletava v letech 2006 - 2010 (v Kč) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Výdaje na činnost ZŠ a MŠ 1 677 294 1 609 084 1 772 444 2 156 176 2 209 990 

Z toho neinvestiční příspěvek 1 600 600 1 500 000 1 594 700 1 880 000 1 794 361 

Pramen: Výkazy Fin 2 – 12 M obce Ţeletava 

 

Obec na provoz školy kaţdoročně vynakládá vysoké finanční příspěvky. Věřím, 

ţe jistá úspora výdajů by zde jistě byla. Základní a mateřská škola by mohla mít niţší 

spotřebu kancelářských potřeb, úklidových prostředků, spotřebovaného materiálu do 

výuky a zejména niţší poplatky za telefon, případně niţší spotřebu elektrické energie 

(čehoţ se dá docílit niţší frekvencí svícení). Věřím, ţe provoz školy by jistě mohl 

financovat příspěvek ve výši 1 700 000 Kč. Ve srovnání s rokem 2010 by se ušetřilo 

zhruba 94 361 Kč, coţ by mohlo být vyuţito lépe.  

 

Škola by tedy v jistých věcech mohla uvaţovat ekonomičtěji a docílit tak niţších 

výdajů na svůj provoz. Navíc mohou základní školy získávat finanční prostředky           

i formou dotačních titulů, stačí si o ně pouze zaţádat. Moţným řešením je zajímat se     

o dotaci s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, jejichţ 

poskytovatelem je Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR. Tato dotace má 

rozsáhlé zaměření, např. vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností                   

a dovedností ţáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, podpora vzdělávacích 
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aktivit pedagogických pracovníků, vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky 

cizích jazyků na základních školách, podpora inovativních metod a forem práce 

zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí ţáků při výuce matematiky a podpora 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků apod. Výše podílu je 100 %, coţ je ta 

nejlepší varianta. Základní škola by mohla získat celkem 1 026 700,- Kč. Výše 

příspěvku je totiţ 300 000,- Kč + (počet ţáků * 4 300,- Kč), tedy                       

300 000,- Kč + (169 * 4 300,- Kč). Dotaci je moţné podávat aţ do 20. 12. 2012. Pokud 

by základní škola o tuto dotaci zaţádala, získala by neuvěřitelný 1 026 700,- Kč. 
59

 

 

Obci Ţeletava tedy doporučuji sníţit neinvestiční příspěvek na 1 700 000 Kč 

ročně. Pokud by obec tento návrh realizovala jiţ v roce 2010, ušetřila by 94 361 Kč. Téţ 

by bylo dobré, informovat školu o zmíněné moţnosti vyuţití dotace a ţádost o zmíněný 

dotační titul podat. 

 

3.6 Daň z nemovitostí 

Jak jiţ bylo uvedeno, daň z nemovitostí patří mezi svěřené daně. Obci Ţeletava 

z kaţdé stavby a kaţdého pozemku na katastrálním území obce přísluší celý výnos 

z této daně a plyne tedy do obecního rozpočtu. Výnos z této daně je pro obec velice 

důleţitý. 

 

Obec můţe zvýšit příjem z této daně několika způsoby. Ve své práci věnovat 

třem způsobům, a to zvýšení koeficientu dle počtu obyvatel, zavedení místního 

koeficientu a kombinace obojího. 

 

Zvýšení koeficientu podle počtu obyvatel 

Obec Ţeletava má ke dni 31. 12. 2010 celkem 1 548 obyvatel. Podle zákona       

o dani z nemovitosti se tedy řadí do kategorie mezi obce nad 1 000 do 6 000 obyvatel. 

Z toho vyplývá, ţe se základní sazba daně násobí koeficientem 1,4. Koeficient 1,4 je 

stejný jak pro Ţeletavu, tak pro místní části Horky, Šašovice a Bítovánky. Obec můţe 
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 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. eDOTACE.cz [online]. 2011 [cit 2010-02-5].   

   Dostupné z www: <http://www.edotace.cz/katalog-dotaci/zlepseni-podminek-pro-vzdelavani-na-  

   zakladnich-skolach-9025/>. 
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stanovit obecně závaznou vyhláškou daný koeficient zvýšit o jednu kategorii nebo sníţit 

o jednu aţ tři kategorie. Je tedy moţné koeficient zvýšit na hodnotu 1,6 nebo sníţit na 

hodnotu 1,0. 
60

 

 

V roce 2010 činil příjem z této daně 1 419 165 Kč. V následujícím roce 

očekáváme příjem v podobné výši. Pokud by obec přistoupila k variantě zvýšit 

koeficient dle počtu obyvatel na hodnotu 1,6, obdrţela by příjem ve výši 1 621 903 Kč, 

coţ je o 202 738 Kč více neţ při pouţití koeficientu 1,4. 

 

Věřím, ţe toto zvýšení by nebylo pro obyvatele nijak zvlášť zatěţující. Při 

stávající sazbě 1,4 činí daň z nemovitostí běţného řadového domu 498 Kč. Při pouţití 

koeficientu 1,6 by zmíněná rodina zaplatila 569 Kč, coţ je o 71 Kč za rok více. 

 

Zavedení místního koeficientu 

 Obec můţe obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé 

obce stanovit místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí 

daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů 

a za byty, popřípadě jejich souhrny. 
61

 

 

Tabulka 26. Příjem z daně z nemovitostí při zavedení místního koeficientu (v Kč) 

Místní koeficient Příjem 

1 1 419 165 

2 2 838 330 

3 4 257 495 

4 5 676 660 

5 7 095 825 

Pramen: vlastní výpočty 

 

Uvedená tabulka ukazuje výši příjmů při zavedení místního koeficientu. Pokud 

by obec zavedla místní koeficient 2, došlo by k 100 % nárůstu příjmu z daně 

z nemovitostí. Při zavedení koeficientu 3 by byl daný příjem zvýšen dvakrát. 

Následující uvedené zvýšení pomocí koeficientů 4 a 5 by příjem ještě výrazněji 
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 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí ze dne 4. 5. 1992, v platném znění, § 6 
61

 Tamtéţ, § 12 
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navýšilo, ale pro občany by jistě nebylo toto řešení vhodné. Uvaţovat by se dalo           

o zavedení místního koeficientu 2, coţ by znamenalo, ţe běţná rodina nezaplatí 498 Kč 

ročně, ale jednou tolik, tedy 996 Kč. Myslím si však, ţe i toto zvýšení by bylo pro 

běţnou rodinu zatěţující. Tento krok by sice do obecního rozpočtu přinesl                     

o 1 419 165 Kč více, ale jistě by nebyl pozitivním řešením pro občany. 

 

Zvýšení koeficientu podle počtu obyvatel a zavedení místního koeficientu 

Další moţností, jak zvýšit příjmy z daně z nemovitostí je zvýšení koeficientu 

podle počtu obyvatel a zároveň zavedení místního koeficientu. 

 

Tabulka 27. Příjem daně z nemovitostí v kombinaci koeficientů (v Kč) 

Místní koeficient Koeficient 1,4 Příjem navíc Koeficient 1,6 Příjem navíc 

1 1 419 165 0 1 621 903 202 738 

2 2 838 330 1 419 165 3 243 806 1 824 641 

3 4 257 495 2 838 330 4 865 709 3 446 544 

4 5 676 660 4 257 495 6 487 612 5 068 447 

5 7 095 825 5 676 660 8 109 515 6 690 350 

Pramen: vlastní výpočty 

 

V uvedené tabulce lze pozorovat jednotlivé navýšení příjmů obecního rozpočtu 

při daných kombinacích. Obec by mohla uvaţovat o zvýšení koeficientu podle počtu 

obyvatel na 1,6 a zároveň zavedení místního koeficientu 2, coţ by pro obec znamenalo 

navíc příjem ve výši 1 824 641 Kč. Pro občany by to znamenalo zaplatit za svůj dům 

v průměru 1 138 Kč, coţ je o 640 Kč více neţ doposud. Při této kombinaci by jiţ byla 

zátěţ pro občany výrazně znatelnější. 

 

Po uváţení bych navrhla obci zvýšit koeficient dle počtu obyvatel na hodnotu 

1,6. Obec získá do svého rozpočtu ročně navíc 202 738 Kč, přičemţ běţná rodina 

zaplatí 569 Kč, tedy o 71 Kč více neţ doposud, coţ věřím, ţe pro občany nebude příliš 

zatěţující. Tuto moţnost jsem zvolila z toho důvodu, protoţe občané jiţ byli 

poznamenáni zvýšením sazeb daně v roce 2010, kdy došlo změnou zákona u většiny 

nemovitostí ke zdvojnásobení sazeb a zároveň skončilo osvobození novostaveb 

rodinných domů a bytů v nových obydlených domech. Běţná rodina platila do roku 

2009 částku 250 Kč, zatímco v roce 2010 uţ 498 Kč. Myslím si, ţe výraznější navýšení 
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by nebylo jistě pozitivním krokem, proto doporučuji zmíněnou volbu. Do budoucna by 

obec mohla uvaţovat i o dalších zmíněných alternativách. 

 

3.7 Zvýšení poplatku ze psů 

Poplatek se psů za kalendářní rok v obci Ţeletava činí:  

a) za prvního psa 100,- Kč, 

b) za prvního psa v bytovém domě 200,- Kč, 

c) za druhého a kaţdého dalšího psa téhoţ drţitele 150,- Kč, 

d) za psa, jehoţ drţitelem je poţivatel invalidního, starobního, vdovského nebo 

vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poţivatel 

sirotčího důchodu 30,- Kč, 

e) za druhého a kaţdého dalšího psa téhoţ drţitele, poţivatele invalidního, 

starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným 

zdrojem příjmu, anebo poţivatele sirotčího důchodu 60,- Kč. 
62

 

 

Obec tedy vybírá symbolické částky za domácí mazlíčky. V roce 2010 činil 

příjem z poplatků ze psů celkem 24 510 Kč. Tento poplatek není nikterak vysoký,         

a tudíţ i celkově vybraná částka je dost malá. Věřím, ţe přiměřené navýšení poplatku 

by občany nezatíţilo a obec by tam získala více finančních prostředků. 

 

Tabulka 28. Příjem z poplatku ze psů v závislosti na zvýšení sazby (v Kč) 

Poplatek ze psů Příjem 

stávající sazby 24 510 

zdvojnásobení sazeb 49 020 

ztrojnásobení sazeb 73 530 

 Pramen: vlastní výpočty 

 

Dle uvedené tabulky jsem uvaţovala o moţnosti zdvojnásobení sazeb, kdy by se 

příjmy zvedly o 24 510 Kč. Druhou moţností by bylo ztrojnásobit dané sazby, tudíţ by 

do rozpočtu přišla navíc částka 49 020 Kč. Další navyšování sazeb jsem jiţ 

nezmiňovala, jelikoţ si myslím, ţe by nebylo adekvátní jej ani navrhovat.  
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 Obecně závaţná vyhláška obce Ţeletava č. 1/2010, o místním poplatku ze psů 
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V obci ţije celkem 243 psů, přičemţ ne kaţdá domácnost domácího mazlíčka 

vlastní. Podle toho tedy zmíněný poplatek platí pouze někteří občané. Myslím si, ţe 

výrazné navýšení by jistě nebylo populárním krokem. Z toho důvodu navrhuji pouze 

zdvojnásobení poplatku ze psů. Běţný občan tedy zaplatí 200 Kč za prvního psa,       

300 Kč za druhého a dalšího psa, za psa v bytovém domě 400 Kč a za prvního psa 

důchodce 60 Kč, přičemţ za druhého potom 120 Kč ročně. Věřím, ţe toto zvýšení 

občany nikterak nezatíţí. Obec tak získá ročně o 24 510 Kč, coţ můţe vhodně vyuţít.    

 

3.8 Investiční záměr 

V obci Ţeletava je občanům k dispozici obvodní lékař, dětská lékařka i zubařka. 

Jednotné zdravotní sídlo však v obci chybí. Obvodní lékař má poměrně nově zařízenou 

ordinaci v domě s pečovatelskou sluţbou, avšak dohromady s dětskou lékařkou. 

Zubařka má sídlo v obecní budově, která je zastaralá a prostředí ordinace není příliš 

příjemné, a uţ vůbec ne moderní. Věřím, ţe dobrým investičním záměrem by bylo tyto 

ordinace sloučit a vytvořit jednotné zdravotní středisko, které by zároveň přineslo 

zkvalitnění lékařských sluţeb. Obec Ţeletava má ke dni 31. 12. 2010 celkem                 

1 548 obyvatel (včetně místních částí Horky, Šašovice, Bítovánky). Avšak v blízkosti 

obce se nachází i obce Jindřichovice, Zdeňkov, Lesná, Meziříčko a další, které téţ 

sluţeb mohou vyuţívat. Myslím si, ţe po vybudování nového zdravotního střediska by 

byl zájem o tyto sluţby větší a obyvatelé okolních vesnic by více dojíţděli do Ţeletavy 

neţ do vzdálenějších měst. V obci také chybí lékárna. V novém středisku by však mohla 

být umístěna, coţ by jistě uvítali zejména starší občané.  

 

Obec Ţeletava jiţ o moţnosti jednotného zdravotního střediska uvaţuje. 

Vhodným místem pro vybudování by byla budova tzv. „komunálu“, která není 

v současné době vyuţívaná. Tento objekt se nachází zhruba ve středu obce a je dobře 

dostupný a dosaţitelný velkému počtu občanů. Objekt však není v obecním vlastnictví, 

a proto by byl nejdříve nutný jeho odkup. Odhadovaná cena je 690 000,- Kč. Před 

zahájením jakýchkoli stavebních úprav je však nutné vypracovat projektovou 

dokumentaci, která by mohla být aţ 500 000,- Kč. Poté by mohla následovat 

rekonstrukce budovy, která by vyšla zhruba na 9 000 000,- Kč. Provedení této akce by 

bylo nákladné a financování z vlastních zdrojů s ohledem na finanční situaci si obec 
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nemůţe dovolit. Moţným řešením by bylo vyuţít dotační titul z Regionálního 

operačního programu Jihovýchod v oblasti podpory pro rozvoj a stabilizaci 

venkovských sídel. Obec by mohla získat aţ 85 % dotace na tento projekt, coţ by bylo 

velice dobré. Podmínkou pro získání dotace je spojení brownfieldu (je plocha, která 

byla v minulosti vyuţívána pro průmyslovou, zemědělskou, stavební nebo jinou činnost 

a mohla by být v následku této nebo předchozí činnosti kontaminována) a sociálních 

sluţeb. Tuto podmínku obec splňuje. Dotace byla však zpřísněna i zaměřením na cílové 

skupiny, mezi které patří cílová skupina osoby s mentálním a kombinovaným 

postiţením a osoby s autismem, cílová skupina děti a mládeţ, cílová skupina senioři      

a cílová skupina osoby s duševním onemocněním.   

 

Určitě bych obci doporučila o této investici uvaţovat. Realizace projektu ze 

svých finančních prostředků by byla velice náročná, proto je nutné dále sledovat            

a zajímat se o dotační tituly. Moţností by bylo informovat o projektu                               

i Moravskobudějovický mikroregion, jehoţ je obec součástí. Společnými silami by 

mohla být cesta k vybudování projektu slibnější.  

 

Pokud by obec vybudovala jednotné zdravotní středisko, zajistila by kvalitní      

a snadno dostupné lékařské sluţby, umoţnila a podpořila zřízení lékárny a navíc 

zajistila volné prostory pro podnikatele. Nejen, ţe by získávala nájemné za vyuţití 

těchto prostor, ale zároveň by podpořila podnikání v obci a mohla tak získat i vyšší 

výnosy z daní. 

 

3.9 Výběrové řízení obecních zakázek a kvalitní stavební dozor 

V obci Ţeletava proběhla od roku 1999 celá řada investičních projektů. Mezi ty 

nejvýznamnější lze jistě zařadit výstavbu bytového domu (1999), obecního vodovodu 

(2002), domu s pečovatelskou sluţbou (2002), kanalizace a čističky odpadních vod 

(2004) či výstavbu fotbalového hřiště (2006). Ve všech případech se jednalo o veřejné 

zakázky, pro něţ by měli být dodavatelé vybíráni podle Zákona č. 137/2006 Sb.,           

o veřejných zakázkách. Podle něj zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky 

toho uchazeče, jehoţ nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako 
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ekonomicky nejvýhodnější, nebo nabídka s nejniţší nabídkovou cenou. 
63

                 

Obec by tedy měla vybrat nejen dodavatele, jehoţ nabídka bude nejlevnější, ale zároveň 

i takového, od něhoţ bude projekt uskutečněn kvalitně a bez korupčního jednání.  

 

Kvalita vybudovaných projektů v řadě případů nesplnila očekávání. Ţivotnost 

uskutečněných projektů by si občané i obec samotná představovali delší, neţ se nakonec 

ukázala. Příkladem můţe být výstavba vodovodu a kanalizace a s tím související 

rekonstrukce pozemních komunikací. Jedná o teprve nedávný investiční projekt, ale 

části pozemních komunikací by si renovaci uţ nyní jistě zaslouţily. Při pohledu na 

bytový dům lze také pochybovat o kvalitě provedených prací. Řada z nich byla 

v projektu zahrnuta a také zaplacena, ale k jejich realizaci nedošlo (např. zateplení 

střechy, které zde chybí). Dalším příkladem je i budova domu s pečovatelskou sluţbou, 

ve které došlo po několikaletém provozu k havárii vodovodního potrubí, coţ způsobilo 

řadu problémů a nepříjemností. Jedná se o náhodu, nebo je chyba ve kvalitě odvedené 

práce? Zmíněné projekty realizovala vţdy ta samá firma, která jiţ neexistuje, coţ můţe 

o řadě skutečností vypovídat. 

 

Obci bych jistě doporučila drţet se při výběru dodavatelů k realizaci investičních 

projektů zákonem o veřejných zakázkách. Zároveň je také důleţité při kaţdém větším 

investičním projektu zaplatit kvalitní stavební dozor, který by měl dokázat zabránit 

podobným neţádoucím situacím a mohl by tak předejít zbytečným opravám, které 

v důsledku nekvalitně odvedené práce vznikají. Obec tímto krokem ušetří zbytečně 

opakovaně vynakládané finanční prostředky.  
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 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ze dne 14. 3. 2006, v platném znění, § 81 
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Závěr 

Předloţená bakalářská práce se zabývala hodnocením hospodaření obce Ţeletava 

v letech 2006 - 2010. Cílem práce bylo na základě analýzy příjmů a výdajů rozpočtu 

obce Ţeletava zhodnocení jejího hospodaření a návrh takových opatření, která by vedla 

k hospodaření efektivnějšímu. 

 

První část práce popisovala teoretické poznatky a informace o obcích v České 

republice. Druhá část charakterizovala obec Ţeletava a její SWOT analýzu. Dále 

následoval podrobný popis příjmů a výdajů obce ve sledovaných letech a hodnocení 

hospodaření obce zachycující provozní, investiční a celkové výsledky hospodaření, 

míru financování a ukazatele autarkie. Pro zpracování této části byla pouţita data 

z výkazů FIN 2 – 12 M, tedy výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, sestavené vţdy k 31. 12. roku    

2006 – 2010. Třetí část obsahuje návrhy na zlepšení hospodaření obce Ţeletava. 

 

V letech 2006 a 2007 převýšily celkové výdaje celkové příjmy, a tudíţ obec 

Ţeletava hospodařila s rozpočtovým deficitem. Pozitivní zprávou je to, ţe v roce 2007 

byl deficit sníţen. V těchto letech nebylo hospodaření efektivní, obec se výrazně 

zadluţila a dalo by se uvaţovat, zda provedené investice, díky kterým tento deficit 

vznikl, byly skutečně účelné.  V roce 2008 sledujeme hospodaření, které je 

charakteristické rozpočtovým přebytkem. Následující rok byl tento přebytek ještě 

navýšen a i v roce 2010 obec hospodařila s přebytkem, avšak s niţším neţ 

v předchozích letech. V letech 2008 - 2010 uţ můţeme povaţovat hospodaření za 

efektivní. Pozitivní zprávou je fakt, ţe ve všech sledovaných letech byl provozní 

výsledek hospodaření kladný, coţ znamená, ţe provozní příjmy pokryly plně provozní 

výdaje. 

 

Ukazatel míry samofinancování nás informuje o tom, ţe obec je při financování 

běţných výdajů závislá na přijatých dotacích. Pouze v letech 2007 a 2008 jeho hodnota 

přesáhla 100 %, coţ značí, ţe v těchto letech obec závislá na přijatých dotacích nebyla. 

V ostatních sledovaných letech se hodnota pohybuje pod hranicí 100 %.  



 

 

91 

 

Ukazatel autarkie na bázi celkových příjmů a výdajů potvrdil fakt, ţe v letech 

2006 a 2007 nestačily celkové příjmy pokrýt celkové výdaje. V následujících letech je 

situace příznivá a ukazatel dosahuje hodnoty nad 100 %. Ukazatel autarkie na bázi 

neinvestičních příjmů a výdajů dosahuje v kaţdém sledovaném roce hodnoty vyšší neţ 

100 %, coţ opět potvrzuje, ţe provozní příjmy bez problémů pokryly provozní výdaje. 

Hodnota ukazatele míry příjmů z neinvestiční dotace na neinvestičních příjmech se 

pohybuje v jednotlivých letech od 11,91 % do 43,94 %, tzn., ţe podíl neinvestičních 

dotací na neinvestičních příjmech je relativně nízký. Míra příjmů z investiční dotace na 

investičních příjmech značí, ţe v letech 2006 a 2007 investiční dotace téměř pokrývaly 

investiční příjmy. V roce 2009 byl podíl investičních dotací na investičních příjmech 

niţší neţ 50 %, zatímco v letech 2008 a 2010 byl nulový, neboť obec v tomto období 

nezískala ţádnou investiční dotaci. 

 

Prvním návrhem, který můţe zlepšit hospodaření obce Ţeletava je zrušení 

autobusové linky č. 790085, která je nevyuţívaná, tudíţ ji obec financuje zbytečně. 

Roční úspora by byla znatelná, dosahovala by částky cca 110 000 Kč. Vysoké výdaje 

jsou kaţdoročně vynakládány na veřejné osvětlení. Rekonstrukce osvětlení je 

nevyhnutelná, avšak obec na ni nemá dostatek finančních prostředků. Jistým řešením je 

sníţit počet svítících lamp v obci na polovinu. Ročně můţeme předpokládat úsporu 

kolem 30 %, coţ představuje částku minimálně 250 453 Kč. Další moţností je sníţení 

počtu obecních pracovníků, kteří se starají o udrţování obce. Myslím si, ţe tuto činnost 

by celoročně mohli vykonávat pouze tři zaměstnanci, tím by se ušetřil roční plat 

jednoho zaměstnance. V případě potřeby je moţné zaměstnat uchazeče o zaměstnání 

z úřadu práce. Moţnou úsporu sledujeme i ve sníţení platů obecních zaměstnanců. 

Pokud obec stanoví zaměstnancům minimální plat a odměny ve výši 25 %, ročně ušetří 

453 497 Kč. Niţší výdaje by mohla obec vynakládat i na financování Základní               

a Mateřské školy Ţeletava. Tento subjekt by mohl mít niţší provozní výdaje a ušetřit tak 

obci prostředky, které by mohla vynaloţit jiným směrem. Při sníţení neinvestičního 

příspěvku na 1 700 000 Kč obec ročně ušetří 94 361 Kč. Další moţností obce je             

i zvýšení obecních příjmů. Jistým řešením je zvýšení koeficientu dle počtu obyvatel z 

hodnoty 1,4 na 1,6, coţ obci ročně přinese zhruba o 202 738 Kč. Další moţností zvýšení 

příjmů můţe být zvýšení poplatků ze psů. Pokud budou stávající sazby zdvojnásobeny, 
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obec získá kaţdý rok 24 510 Kč navíc. Návrh, který by sice neušetřil obci finance, ale 

zaručeně by se zaslouţit o spokojenější ţivot občanů, předpokládá vybudování 

jednotného zdravotního střediska. Nejenom, ţe by byly zdravotní sluţby sjednoceny 

pod jednou střechou, ale zároveň by zde byla vybudována lékárna a moţné prostory pro 

podnikatele, coţ by podpořilo i podnikání v obci. Posledním návrhem je výběrové řízení 

obecních zakázek a kvalitní stavební dozor. Obec by vţdy měla vybírat dodavatele, 

který bude nejlevnější, ale zároveň zajistí kvalitní provedení práce. S tím souvisí            

i zaopatření kvalitního stavebního dozoru, který se stará o průběh investičního projektu. 

Tímto obec ušetří finance související s opakovanými opravami jiţ vybudovaných 

projektů. 

 

Veškeré finance, které obec kaţdoročně díky těmto návrhům ušetří či získá 

navíc, bych samozřejmě doporučila pouţít na projekty, které budou v zájmu 

ţeletavských občanů. Moţným řešením jsou opravy obecních chodníků a silnic, 

renovace ţeletavského náměstí, modernizace dětských hřišť, vybudování nových 

parkovacích míst v částech s hustou bytovou zástavbou či rekonstrukce veřejného 

osvětlení.  

 

Předloţená bakalářská práce by měla slouţit zejména obci Ţeletava. Věřím, ţe 

obsahuje návrhy, které by mohly vést k větší efektivnosti jejího hospodaření. Prací by se 

mohly inspirovat i jiné obce, které se potýkají s obdobnými problémy. 
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Příloha 1. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2010, o místním poplatku ze psů 

 

Obec Ţeletava 

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2010,  

o místním poplatku ze psů 

 

Zastupitelstvo obce Ţeletava se na svém zasedání dne 2. 3. 2010 usneslo vydat na 

základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990Sb., o místních poplatcích, ve znění  pozdějších 

předpisů, v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1.   Obec Ţeletava touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále 

jen “poplatek”). 

2.  Správu místního poplatku provádí Obecní úřad Ţeletava (dále jen ”správce 

poplatku”).  

 

Článek 2 

Poplatník, předmět poplatku 

1.  Osoba poplatníka a předmět poplatku jsou určeny v § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o 

místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1).  

2.  Poplatníkem dle této vyhlášky je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý 

pobyt nebo sídlo na území obce Ţeletava a místních částech Bítovánky, Horky a 

Šašovice. 

 

Článek 3 

Ohlašovací povinnost 

1.  Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu vznik 

a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů. 

2.  Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit 

správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu 



 

 

 

 

bydliště pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou 

osobu, název, sídlo a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským 

subjektem, uvede rovněţ čísla účtů u peněţních ústavů, na nichţ jsou soustředěny 

peněţní prostředky z její podnikatelské činnosti.   

3.  Poplatník je rovněţ povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny 

v ohlášených skutečnostech. 

 

Článek 4 

Sazba poplatku 

Poplatek za kalendářní rok činí: 

a) za prvního psa 100,-- Kč 

b) za prvního psa v bytovém domě 200,-- Kč 

c) za druhého a kaţdého dalšího psa téhoţ drţitele 150,-- Kč 

d) za psa, jehoţ drţitelem je poţivatel invalidního, starobního, 

vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným 

zdrojem příjmu, anebo poţivatel sirotčího důchodu 

 

 

30,-- Kč 

e) za druhého a kaţdého dalšího psa téhoţ drţitele, poţivatele 

invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který 

je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poţivatele sirotčího důchodu 

 

 

60,-- Kč 

 

Článek 5 

Splatnost poplatku 

1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. 

2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný 

nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla. 

 

Článek 6 

Identifikace psů 

Správce poplatku vydává poplatníkovi při plnění ohlašovací povinnosti evidenční 

známku pro psa, s označením “Obec Ţeletava + evidenční číslo psa”. Známka je 

nepřenosná na jiného psa. 

 



 

 

 

 

Článek 7 

Osvobození 

Od poplatku je osvobozen drţitel psa, kterým je: 

a)  osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těţkým zdravotním postiţením, které byl 

přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, 

b)  osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, 

c)  osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy, 

d)  osoba, které stanoví povinnost drţení a pouţívání psa zvláštní právní předpis. 

 

Článek 8 

Navýšení poplatku 

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 2). 

 

Článek 9 

Zrušovací a přechodné ustanovení 

1.   Zrušuje se OZV č. 1/2003 ze dne 16. 12. 2003, o místních poplatcích. 

2.   Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky 

se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.  

 

Článek 10 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 

 

 

Mgr. Bohumil Dohnal 

místostarosta obce 

  Oldřich Čech 

starosta obce 

______________________________________________________________________ 

1) Poplatek ze psů platí drţitel psa. Drţitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt 

nebo sídlo na území České republiky. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. 

2) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek 

platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část můţe obec 

zvýšit aţ na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru 



 

 

 

 

Příloha 2. Rozpočet obce Ţeletava pro rok 2010 (v Kč) 

 

Rozpočet obce Ţeletava pro rok 2010 (v Kč) 

 

Paragraf Příjmy Výdaje Financování 

1111  Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. 2 456 787 - - 

1112  Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 160 419 - - 

1113  Daň z příjmů fyzických osob z kapitál. výn. 209 375 - - 

1121  Daň z příjmů právnických osob 2 509 454 - - 

1122  Daň z příjmů právnických osob za obce 98 600 - - 

1211  Daň z přidané hodnoty 5 327 668 - - 

1334  Odvody za odnětí půdy 13 - - 

1335  Poplatky za odnětí pozemků 3 126 - - 

1337  Poplatky za provoz, shrom. a odstr. kom. odp. 642 815 - - 

1341  Poplatek ze psů 24 510 - - 

1343  Poplatek za uţívání veřejného prostranství 9 730 - - 

1345  Poplatek z ubytovací kapacity 228 - - 

1347  Poplatek za provozovaný hrací přístroj 36 894 - - 

1351  Odvod výtěţku z provozování loterií 31 203 - - 

1361  Správní poplatky 75 370 - - 

1511  Daň z nemovitostí 1 419 165 - - 

4111  NPT z všeobecné pokladní správy 121 327 - - 

4112  NPT ze státního rozpočtu 711 049 - - 

4116  Ostatní NPT ze státního rozpočtu 282 800 - - 

4121  NPT od obcí 182 094 - - 

4122  NPT od krajů 280 045 - - 

4134  Převody  rozpočtových účtů 3 626 000  - -  

1031  Pěstební činnost 411 673 322 518 - 

1032  Podpora ostatních produkčních činností  - 886 057 - 

2212  Silnice 63 622 - - 

2219  Ostatní záleţitosti pozem.komun. 104 486 204 874 - 

2221  Provoz veř. silnič. dopravy 753 843 689 978 - 

2310  Pitná voda 767 494 1 751 807 - 

2321  Odvádění a čišť. odpad. vod 17 158 79 700 - 

2341  Vodní díla v zem. krajině - 493 376 - 



 

 

 

 

2419  Ostat. záleţet. spojů 72 753 2 209 990 - 

3113  Základní škola 3 575 65 971 - 

3314  Činnosti knihovnické - 12 490 - 

3319  Ostatní záleţitosti kultury - 506 312 - 

3326  Pořízení, zachování a obnova národní historie  2 412 7 860 - 

3341  Rozhlas 2 940 51 480 - 

3349  Ostatní záleţitosti sdělovacích prostředků 136 095 237 068 - 

3392  Zájmová činnost v kultuře 15 000 43 450 - 

3399  Ostatní záleţitosti kultury a církví 38 544 275 242 - 

3412  Sportovní zařízení - 9 999 - 

3419  Ostatní tělovýchovná činnost 7 496 187 880 - 

3429  Ostatní zájmová činnost a rekreace 327 739 315 877 - 

3612  Bytové hospodářství 5 195 1 084 842 - 

3631  Veřejné osvětlení 8 524 42 278 - 

3632  Pohřebnictví - 133 236 - 

3633  Výstavba a údrţba místních inţenýrských sítí  221 869 2 600 639 - 

3639  Komunální sluţby a územní rozvoj - - - 

3722  Sběr a svoz komunálních odpadů 5 994 894 160 - 

3723  Sběr a svoz ostatních odpadů - 38 429 - 

3744  Protierozní a protipoţární opatření - 23 299 - 

3745  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 703 559 414 633 - 

4351  Osobní asistence, pečovatelská sluţba 33 243 479 931 - 

5512  Poţární ochrana dobrovolná část - 1 057 002 - 

6112  Zastupitelstva obcí - 51 598 - 

6114  Volby do parlamentu ČR  - 62 821 - 

6115  Volby do zastupitelstev územních sam. celků  - 6 908 - 

6149  Ostatní všeobecná místní správa  - 1 617 552 - 

6171  Činnost místní správy 57 509 26 407 - 

6310  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - 3 626 000 - 

6330  Převody vlastním fondům  - 113 257 - 

6399  Ostatní finanční operace  - - - 

6409  Ostatní činnost 5 203 314 - - 

Financování - - 1 344 555 

Celkem 21 969 404 20 624 849 1 344 555 

 


