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Abstrakt 
 

Cílem této práce je provést analýzu rozpočtů obce Hrušovany u Brna v letech 

2003 až 2006. Na základě provedeného rozboru navrhnout změny v plnění 

rozpočtových opatření v souladu s vývojovým trendem. Dalším záměrem je vyšetřit 

eventualitu finanční spoluúčasti Evropské unie na plánované projekty obce. 

 

Abstract 
 

The purpose of this project is to analyze budgets of municipality 

Hrušovany u Brna in years 2003 to 2006 and to suggest changes on the basis of made 

studies in budgetary fulfillment measurement according to development trend. 

Additional object is researching eventuality of finance contribution of Europe Union.  
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Úvod 
Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu rozpočtu obce 

Hrušovany u Brna a návrhy na zlepšení hospodaření.  

Hrušovany u Brna jsou samostatná obec I. typu. Funkce v přenesené působnosti 

vykonávají v základním rozsahu. Od 1. 1. 2003 spadají do správního obvodu 

Židlochovic. Město Židlochovice zajišťuje úkoly obce s přenesenou 

působností III. stupně. 

Cílem této práce je komplexně zhodnotit způsob plnění rozpočtů, identifikovat 

možné další zdroje výnosů, zjistit nevhodné použití investic, odhadnout vývojový trend 

příjmů a výdajů. Je též posouzeno, existuje-li reálná šance získat grant z fondů 

Evropské unie (dále jen EU) na plánovanou výstavbu obce. EU nabízí dotace 

na projekty, které jsou shodné s obecními záměry. 

Stanovených cílů je dosaženo zkoumáním rozpočtů ve čtyřech po sobě jdoucích 

obdobích, tj. od roku 2003 do roku 2006. Po celou dobu má obec vyrovnaný rozpočet. 

Od roku 1999 drží podílové listy otevřeného fondu Sporoinvest Investiční společnosti 

České spořitelny, a. s., které v případě vyšších výdajů slouží jako rychle dostupný zdroj 

financování. 

Podrobná analýza příjmů vychází z jejich základního členění na daňové, 

nedaňové, kapitálové a dotace. Každou skupinu zastupuje několik položek, které svým 

objemem zaujímají výrazné postavení. Seskupení jsou stanoveny v souladu 

s rozpočtovou skladbou, která se v obci používá. Stejný přístup je uplatněn i u výdajů, 

které se dělí na běžné a kapitálové. 

Statistickými metodami jsou potom stanoveny průměrné hodnoty vybraných 

položek, ze kterých lze dedukcí odhadnout očekávané hodnoty. Z dosažených 

maximálních a minimálních hodnot je možno stanovit případné odchylky. 
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1 Teoretická východiska práce 

1.1 Obec, základní vymezení pojmů 

Z právního a veřejně správního pohledu je obec základní samosprávní celek, 

nejnižší územní jednotka v České republice (dále jen ČR). Obec je právnickou osobou, 

hospodaří s vlastním majetkem na vlastní jméno. 

1.1.1 Postavení obcí 

Obec je veřejnoprávní korporací. V právních vztazích vystupuje pod svým 

jménem a je zodpovědná za tyto vztahy. Obec má právo na samosprávu a právo 

samostatně rozhodovat v mnoha oblastech veřejné správy. Obce v ČR mají velkou 

pravomoc. Ve srovnání s obcemi v jiných zemí je tato pravomoc jedna z největších. 

Obec má právo, ale i povinnosti na svém vymezeném území. Pečuje o všestranný 

rozvoj svého území a stará se o potřeby občanů. Při plnění svých povinností musí dbát 

o to, aby chránila veřejný zájem. Vytváří podmínky pro rozvoj sociální péče, 

např. výchova, vzdělání, bydlení, ochrana zdraví občanů, rozvoj dopravy, potřeba 

informací, rozvoj kultury a zajištění veřejného pořádku. [12] 

1.1.2 Orgány obce 

Orgány obce jsou obecní zastupitelstvo a rada obce. Navenek obec reprezentuje 

starosta, který stojí v čele obecního úřadu. Jako iniciativní a poradní orgán funguje 

komise. 

Zastupitelstvo 

„Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce.“ [viz 12, str. 36] 

Zastupitelstvo se skládá ze zástupců volených občany příslušné obce. Jednání 

zastupitelstva jsou veřejná. Zasedání svolává starosta. Členové zastupitelstva, rada obce 

a odbory mají právo předkládat návrhy na projednání při zasedání. Počet členů 

v zastupitelstvu se stanoví každé volební období podle počtu obyvatel obce. 
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Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech samostatné působnosti. Záležitosti spadající 

pod přenesenou působnost spravuje jen tehdy, stanoví-li to zákon. Pokud starosta 

předloží zastupitelstvu usnesení rady obce a zastupitelstvo je považuje za nesprávné, 

může je zrušit.[1] 

 Kompetence zastupitelstva obce (výčet není taxativní): 

4 Schvalovat program rozvoje obce, územní a regulační plán obce. 

4 Schvalovat rozpočet a závěrečný účet obce, zřizovat a rušit příspěvkové 

organizace, zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce. 

4 Delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž 

má obec majetkovou účast, navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů 

obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich 

odvolání. 

4 Vydávat obecně závazné vyhlášky obce. 

4 Rozhodovat o vyhlášení místního referenda. 

4 Volit starostu, místostarosty a další členy rady obce a odvolávat je z funkce, 

určit počet členů rady obce, zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy. [3]  

Mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením. Z pozice tohoto mandátu plynou 

jistá práva a povinnosti. Funkce musí být vykonávána osobně. Člen zastupitelstva se 

musí zúčastňovat zasedání a plnit úkoly, které mu byly přiděleny. [1] 

Obecní rada 

V oblasti samostatné působnosti obce je výkonným orgánem její rada.. Za svou 

činnost odpovídá zastupitelstvu. V oblasti přenesené působnosti může obecní rada 

rozhodovat jen stanoví-li zákon. [12] 

Jednání obecní rady jsou na rozdíl od zastupitelstva neveřejná, ale stejně jako 

v případě zastupitelstva, se pořizuje z každé schůze zápis. Rada připravuje návrhy 

pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. 
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Obecní rada zajišťuje: 

4 Hospodaření obce podle schváleného rozpočtu. 

4 Rozhoduje o organizační struktuře obce, stanovuje rozdělení pravomocí 

v obecním úřadu, zřizuje a ruší odbory. 

4 Zřizuje komise jako iniciativní a kontrolní orgány, kontroluje jejich činnost. 

4 Rozhoduje ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti. 

4 Projednává a řeší připomínky, přijímá petice. 

4 Vydává obecně závazné vyhlášky a v rámci přenesené působnosti. 

4 V nutných případech vydává obecně závazné vyhlášky i v rámci samostatné 

působnosti s podmínkou, že vyhláška musí být schválena obecním 

zastupitelstvem na jeho nejbližším zasedání, jinak pozbude vyhláška platnosti. 

4 Může ukládat pokuty. [4] 

Rada se skládá z starosty, místostarosty a dalších členů rady volených z řad členů 

zastupitelstva obce. Počet členů musí být lichý, nejméně 5 a nejvýše 11, přičemž nesmí 

být vyšší než jedna třetina počtu členů zastupitelstva obce. Jestliže zastupitelstvo obce 

má méně než 15 členů, rada obce se nevolí. [12] 

V obcích, kde se rada nevolí, vykonává její pravomoc starosta. Při výkonu této 

funkce má starosta ve své kompetenci stejné povinnosti jako obecní rada až na některé 

záležitosti, které přecházejí do pravomocí zastupitelstva. [1] 

Starosta 

Starosta zastupuje obce navenek  a je představitel obce. Má rozhodující vliv 

na řízení a rozhodování. Starosty volí obecní zastupitelstvo. Starosta je odpovědný 

zastupitelstvu. Jestliže je starosta odvolán z funkce, nebo se jí vzdal, tak přestává být 

členem obecní rady. Pokud v obci není funkce tajemníka, řídí a kontroluje všechny 

pracovníky obecního úřadu. Starosta není v pracovním vztahu k obci, takže není jejím 

úředníkem.  
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Starostu zastupuje místostarosta. Místostarosta zastupuje starostu v době jeho 

nepřítomnosti, nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Místostarosta musí být 

členem zastupitelstva.  

Práva a povinnosti starosty jsou:  

4 Svolává a řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, podepisuje zápis 

z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.  

4 Společně s místostarostou podepisuje právní předpisy obce. 

4 Odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý 

kalendářní rok.  

4 Pokud není v obci tajemník, plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních 

předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim 

plat.  

4 V případě, že v obci není zřízena rada obce, jmenuje a odvolává vedoucí odboru, 

stanoví jim plat. 

4 V určitých případech může svěřit komisi výkon přenesené působnosti. [viz dále] 

4 Rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou 

obce. [1] 

Obecní úřad 

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

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

obecního úřadu je starosta.“ [viz 12, str. 56] 

Odbory jsou výkonným orgánem zřizovaným pro jednotlivé činnosti obecního 

úřadu. Plní úkoly obce v samostatné a přenesené působnosti. Spravují požadavky určené 

zastupitelstvem a radou, pomáhají komisím. Počet zřizovaných odborů závisí 

na velikosti obce. Větší obce mohou vytvářet v rámci odboru případná oddělení. Není 

zákonnou povinností stavovat odbory. [4] 
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Nejčastěji zřizované odbory: 

4 Odbor finanční – zodpovídá za návrh rozpočtu, jeho projednání, schválení, 

plnění a za sestavení závěrečného účtu. 

4 Odbor územního plánování – usiluje o rozvoj obce budováním infrastruktury, 

plánováním výstavby budov, zvyšuje efektivnost veřejných služeb. Určuje vývoj 

veřejných služeb. Musí respektovat plány celé oblasti. 

4 Odbor organizace a řízení – sleduje plnění usnesení volených orgánů 

(zastupitelstvo a rada obce), je zodpovědný za předkládání materiálů 

zpracovaných odbory radě a zastupitelstvu. 

4 Odbor personální – odpovídá za personální agendu. 

4 Odbor pro styk s veřejností – informuje občany o záměrech a činnosti obce. [8] 

Komise 

Komise funguje jako iniciativní a poradní orgány. Je zřizována obecní radou, 

které předkládá svá doporučení a návrhy. Komise představuje výkonný orgán ve věcech 

samostatné působnosti. Zodpovídá obecní radě. Zajišťuje přenesenou působnost obce 

na svěřeném úseku. V tomto úseku je odpovědná starostovi. Komise má kontrolní 

funkci. Usnáší se většinou hlasů svých všech členů. [3] 

1.1.3  Funkce obce 

Samostatná působnost 

„Obec spravuje své záležitosti samostatně ( dále jen “samostatná působnost”). 

Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-

li to ochrana zákona, a způsobem, který zákon stanoví.“ [viz 12, str. 37] 

Při vydávání obecně závazných vyhlášek se musí obec řídit zákony a právními 

předpisy vyšší právní síly, v ostatních záležitostech se pak řídí jinými právními předpisy 

vydanými na základě zákona.  

Do samostatné působnosti patří záležitosti, které se týkají zájmů obce a jejich 

občanů. V souladu s vymezením samostatné působnosti vytváří obec podmínky 
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pro zajištění sociální péče a uspokojování potřeb svých občanů. Aby obec zajistila 

požadované služby v dostatečném rozsahu, může zakládat právnické osoby 

a organizační složky obce (instituce bez právní subjektivity).  

Nedílnou součástí samostatné působnosti je právo mít vlastní majetek 

a samostatně s ním hospodařit. Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně. 

Obec je povinna pečovat o svůj majetek a povinně vede jeho evidenci. Majetek musí být 

chráněn před zničením, poškozením nebo odcizením. Před neoprávněnými zásahy musí 

včas uplatňovat právo na náhradu škody. Musí sledovat, zda dlužníci řádně plní své 

závazky, aby nedošlo k promlčení, nebo zániku vyplývajících práv.  

Obec se může zaručit za závazky fyzických a právnických osob, v němž její účast 

spolu s jinou obcí, krajem nebo státem přesahuje 50 %. 

Obce mohou při výkonu samostatné působnosti spolupracovat nejen mezi sebou, 

ale také s fyzickými a právnickými osobami. Spolupráci mezi obcemi lze uskutečnit 

dvěma způsoby.  

4 Smlouva uzavřená mezi dvěma nebo více obcemi ke splnění určitého úkolu 

se uzavírá na dobu určitou nebo neurčitou. Musí být předem schválena 

zastupitelstvy obcí. Majetek získaný společnou činností obcí se stává 

spoluvlastnictvím všech účastníků smlouvy. 

4 Obce mohou vytvářet dobrovolné svazky za účelem ochrany a prosazování 

svých zájmů. Dobrovolný svazek obcí je právnickou osobou. [1] 

Přenesená působnost 

 Přenesená působnost obcí je decentralizovaná státní správa svěřená obcím. Obec 

pomáhá státu ve výkonu jeho působnosti, přičemž se musí řídit pokyny státních orgánů. 

Je stanoveno, že obce obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v přenesené 

působnosti. Velikost příspěvku je stanovena zákonem o státním rozpočtu. Jedná se 

pouze o příspěvek, nejedná se o úplnou úhradu vynaložených nákladů. Část nákladů, 

které dotace nepokryje, musí obec hradit ze svých příjmů. Rozsah samostatné 

působnosti se dělí do tří stupňů.  
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I. stupeň přenesené působnosti má základní rozsah. Je veřejnoprávní povinností 

obce vykonávat tento díl místní státní správy. 

II. stupeň přenesené působnosti představují pověřené obecní úřady. Vedle 

základního rozsahu přenesené působnosti vykonávají jim svěřenou zvláštními zákony 

přenesenou působnost podle určitého prováděcího právního předpisu. V současné době 

se jedná o 389 obcí. 

III. stupeň přenesené působnosti zaštiťují obce s rozšířenou působností. Vedle 

základního rozsahu přenesené působnosti a vedle přenesené působnosti II. stupně 

obecní úřady vykonávají v rozsahu jim svěřeném zvláštními zákony přenesenou 

působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem. Jedná se 

o 205 obcí. [1] 

Menší obce často hůře zvládají úkoly nabyté přenesenou působností, nebo je 

zvládají méně efektivně. Příčinou je neprofesionální rozhodování a nakládání 

s finančními prostředky.Ve větších celcích je zpravidla dosahováno větší efektivnosti.  

 Tento problém se řeší slučováním malých obcí, nebo sdružováním obcí. Obce 

mohou mezi sebou uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci vedoucí ke splnění 

konkrétního úkolu. [8] 

1.2 Rozpočet obce 

V nejčastějším pojetí je rozpočet chápán jako peněžní fond, který  vyjadřuje 

aktivní pojetí veřejných financí. Příjmová část soustřeďuje veřejné zdroje, kterými se 

následně pokrývá produkce veřejných statků, kompenzují se externality a redistribuují 

se důchody. Veřejný rozpočet je nástroj, který zajišťuje funkce státu, a nástroj kontroly 

hospodaření s veřejnými prostředky. [5] 

1.2.1 Soustava veřejných rozpočtů 

V ČR je uplatňován fiskální federalismus. Fiskální federalismus je vícestupňové 

uspořádání soustavy veřejných rozpočtů. Začlenění rozpočtů je odvozeno od politického 

a správního uspořádání země. Veřejnými rozpočty prochází největší část objemu 

veřejných financí. 
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Úrovně rozpočtů 

4 Místní (municipální) rozpočet sestavují města nebo obce, které jsou základním 

stupněm územní samosprávy. 

4 Regionální rozpočet v  ČR se sestavuje na úrovní krajů. V jiných zemích to 

mohou být např. okresy, departmenty, ve federálních státech jednotlivé země. 

4 Státní (centrální) rozpočet zahrnuje hospodaření celého státu. [5] 

Rozpočtová soustava ČR zahrnuje také rozpočty příspěvkových organizací, státní 

účelové fondy, státní pojistné fondy, Pozemkový fond a Fond národního majetku. [8] 

1.2.2 Rozpočet obce 

Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtů obcí, dále 

rozpočtového výhledu, rozpočtového procesu a závěrečného účtu, je zákon 

č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. 

Rozpočtový výhled 

Při sestavování obecního rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu. Obec 

může sestavovat rozpočtový výhled na základě uzavřených smluv zpravidla na 2 až 5 let 

dopředu. Rozpočtový výhled vyplývá z dlouhodobých závazků a pohledávek s ohledem 

na dlouhodobou realizaci záměrů. Dobře sestavený rozpočtový výhled vychází 

ze správného odhadu budoucích příjmů. Rozpočtový výhled není povinný, ale ulehčuje 

sestavování ročního rozpočtu. 

Rozpočtový výhled je vhodný pro strategické plánování, protože zastupitelstvo 

a vedoucí úřadu se mohou rozhodovat na základě očekávaných příjmů a stanovit 

priority rozvoje obce. Dlouhodobý plán urychluje jednání s bankami o získání úvěru, 

půjčky. Budoucí hospodaření obce se lépe kontroluje, protože rozpočtový výhled 

poskytuje informace o finančních dopadech zamýšlených operací, upozorňuje na rizika 

budoucího zadlužení a umožňuje tomuto riziku předcházet. 

Rozpočtový výhled není dostatečně flexibilní při rozhodování o budoucích 

záměrech obce. Rozpočtový výhled se musí aktualizovat, aby si zachoval svůj smysl, 
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a tím vzniká jistá časová náročnost pro odpovědné pracovníky. Musí se zavést 

mechanismy k zajištění sběru informací. [6] 

Rozpočet 

Rozpočet obce je jedním z nejdůležitějších článků veřejné soustavy, přestože je 

jeho nejnižší složkou. Je to finanční plán, kterým se řídí financování činnosti územního 

samosprávního celku. 

Z dlouhodobého hlediska by mělo být hospodaření obce vyrovnané. Cílem obce je 

sestavovat vyrovnaný rozpočet. Přebytkový rozpočet může být schválen, pokud jsou 

některé příjmy daného roku určeny k využití v následujících letech, nebo jsou určeny ke 

splácení jistiny úvěrů. 

Schodkový (deficitní) rozpočet může sloužit k profinancování mimořádných 

investic, nikoliv k zabezpečení běžného provozu. Může být schválen jen v případě, 

že deficit bude uhrazen finančními prostředky z minulých let, nebo z návratových 

zdrojů, či z přislíbené dotace. Schodkový rozpočet nesmí být schválen, jestliže nemá 

zdroj krytí. 

Rozpočtový rok se kryje s kalendářním rokem. Rozpočet je sestavován 

v návaznosti na rozpočtový výhled a na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu, nebo 

rozpočtového provizoria na příslušný rok. [6] 

Kromě rozpočtů může obec zřizovat další účelové nebo bezúčelové peněžní 

fondy, které se tvoří z přebytků z minulého roku, nebo z příjmů z běžného roku, které 

nejsou určeny k využití v běžném roce. [8] 

Návrh rozpočtu 

Na návrhu rozpočtu začíná finanční odbor pracovat už v polovině předcházejícího 

roku. Návrh musí být zveřejněn nejméně 15 dnů před jeho projednáním zastupitelstvem, 

která rozpočet schvaluje. Návrh rozpočtu se sestavuje tak, aby schválený rozpočet 

vyjadřoval závazné ukazatele. Závazní ukazatelé se sdělí příslušným subjektům, které 

se jimi musí řídit. [1] 
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Obec nemusí čekat se schválením rozpočtu až do chvíle, kdy je schválen státní 

rozpočet poslaneckou sněmovnou nebo rozpočet kraje zastupitelstvem, ale po jejich 

schválení musí obec odstranit rozdíly v dotačních vztazích povinným rozpočtovým 

opatřením (např. příspěvek na výkon státní správy, dotace na sociální dávky, příspěvek 

na školství apod.). 

Rozpis rozpočtu je pouze technické rozepsání schváleného rozpočtu. Součástí je 

sdělení závazných ukazatelů rozpočtu příslušným orgánům, které se jimi musí řídit. 

Obce hospodaří v souladu s přijatým rozpočtem. Během roku se provádí kontrola plnění 

rozpočtu, kterou zaštituje finanční výbor a zastupitelstvo. [6] 

Rozpočtové provizorium 

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

rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového 

provizoria. Pravidla provizoria stanoví zastupitelstvo. Pokud by nebyl schválen 

rozpočet, a ani rozpočtové provizorium, došlo by k porušení rozpočtové kázně. 

Rozpočtové provizorium může být schváleno v různých podobách a různou délkou 

trvání, jeho podoba je plně v kompetenci zastupitelstva. [6] 

Rozpočtová opatření 

Po schválení rozpočtu může vzniknout situace, kdy je potřeba změnit či upravit 

přijatý rozpočet. Příčinou mohou být organizační změny (založení nebo zrušení 

příspěvkové organizace), metodické změny (změna sazby DPH, změna rozpočtového 

určení daní), nebo věcné změny (neuskutečnění investice, neočekávané zvýšená cen 

el. energie). Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, aby se zabránilo 

vzniku rozpočtového schodku. Rozpočtová opatření jsou povinná v případě, že jde 

o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu a o změny závazných ukazatelů vůči 

jiným osobám (jiné rozdělení finančních prostředků). [6] 
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Závěrečný účet 

Návrh závěrečného účtu předkládá finanční odbor, poté jej zveřejní nejméně 

po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu. Projednání závěrečného účtu 

za uplynulý rok musí proběhnout do 30. června následujícího roku a uzavírá se 

s vyjádřením souhlasu bez výhrad nebo souhlasu s výhradami (na jejich základě se 

přijmou opatření vedoucí k nápravě nedostatků). 

Po skončení kalendářního roku se sestavuje závěrečný účet, který obsahuje 

veškeré údaje o příjmech, výdajích a dalších finančních operacích, včetně tvorby 

a použití fondů, takže lze zhodnotit finanční hospodaření obce. Součástí je i vyúčtování 

se státním rozpočtem. Obce jsou povinny nechat přezkoumat své hospodaření buď 

auditorem (obce s počtem obyvatel nad 5000), nebo krajským úřadem, či auditorem 

(obce s počtem obyvatel méně než 5000). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

je součástí závěrečného účtu. [6] 

Rozpočtová kázeň 

Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení 

peněžních prostředků patřících obci. Neoprávněným použitím peněžních prostředků se 

rozumí porušení povinnosti stanovené smlouvou, např. nedodržení stanovené účelovosti 

dotace. Obec uloží osobě, která nedodržela právní předpisy, odvod do obecného 

rozpočtu výši zpronevěřené částky plus penále. Za porušení rozpočtové kázně se také 

považuje nesplnění povinností nebo podmínek stanovených zákonem 

č. 250/2000Sb. pro hospodaření obcí. [6] 
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1.2.3 Struktura rozpočtu a rozpočtová skladba 

Rozpočet se sestavuje v dvojí podobě. Běžný rozpočet bilancuje příjmy a výdaje, 

které zajišťují běžný provoz. Kapitálový rozpočet je sestavený z investičních položek. 

Běžný rozpočet by měl být vyrovnaný nebo přebytkový. Kapitálový rozpočet vyrovnává 

deficit v běžném rozpočtu. Jestliže není dostatek finančních prostředků ani 

na kapitálovém rozpočtu, lze například prodat majetek obce, a tak zajistit dostatek 

příjmů do tohoto rozpočtu. 

Rozpočtová skladba je přesně určená struktura rozpočtu. Je zavazující pro celou 

soustavu veřejných rozpočtů. Závaznost rozpočtové skladby umožňuje komplexní 

pohled na finanční hospodaření.  

Na úrovni územního rozpočtu umožňuje: 

4 Analyzovat peněžní operace v rámci běžného a kapitálového rozpočtu 

eventuálně běžné a kapitálové části rozpočtu. 

4 Zjistit potřebné informace v jednotlivých etapách rozpočtového procesu. 

4 Porovnávat jednotlivé rozpočty. [8] 
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Příjmy a výdaje 

V Tabulce č. 1 a 2 je uvedena struktura běžného a kapitálového rozpočtu.  

Tabulka č. 1 - Struktura běžného rozpočtu 

Běžný rozpočet  

PŘÍJMY  VÝDAJE 

- daňové - svěřené daně - mzdy a platy 

 - sdílené daně - povinné pojistné za zaměstnance 

 - místní poplatky - materiálové 

 - správní poplatky - energie 

- nedaňové - poplatky za služby - nájemné 

 - příjmy z pronájmu majetku - sociální dávky 

 - příjmy od O.S., P.O. - výdaje na municipální podniky 

 - ev. uživatelské poplatky - sankce za porušení rozpočtové kázně 

- zisk obecních podniků - placené pokuty 

- dividendy z akcií, přijeté úroky - placené úroky 

- transfery - účelové dotace - ostatní (dary) 

 - neúčelové dotace - dotace vlastním O.S. a jiným subjektům 

  - neinvestiční příspěvky P.O. 

  
- výdaje na sdružování neinvestičních 
prostředků  

Poznámka: O. S. – organizační složky, P. O. – příspěvkové organizace.  

Pramen: Žehrová, J. Finance municipalit. 2006, str. 30. 
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Tabulka č. 2 - Struktura kapitálového rozpočtu 

Poznámka: O. S. – organizační složky, P. O. – příspěvkové organizace.  

Pramen: Žehrová, J. Finance municipalit. 2006, str. 31. 

Dotace 

Dotace jsou prostředky poskytnuté nenávratně, pokud příjemce splní podmínky, 

za kterých mu byly peněžní prostředky poskytnuty.  

Dotace mají za úkol vyrovnat finanční možnosti území, zajistit standardní úroveň 

obcí zajišťovaných veřejných služeb, přispět k vyrovnání místních potřeb obce, 

podporovat specifické činnosti obce apod.  

Účelové dotace se poskytují k určenému účelu za předem vyjasněných podmínek. 

Podléhají ročnímu vyúčtování a nevyčerpané se musí vrátit. Běžné účelové dotace se 

poskytují na zajištění úkolů, které obec vykonává v přenesené působnosti. Kapitálové 

účelové dotace financují konkrétní investiční záměr, který je pro stát velmi významný, 

např. infrastruktura.  

Všeobecné dotace nemají předem stanovený záměr, na který mají být použity. [8] 

Kapitálový rozpočet 

PŘÍJMY  VÝDAJE 

- z prodeje 
majetku 

- movitého dlouhodobého 
majetku 

- na pořízení hmotného a 
nehmotného majetku  

 
- nemovitého dlouhodobého 
majetku 

- na nákup cenných papírů 

- z prodeje akcií a majetkových podílů 
- na kapitálové poskytnuté dotace  
O.S. a různým subjektům 

- kapitálové 
transfery 

- účelové - na investiční příspěvky P.O. 

 - neúčelové 
- na investiční půjčky poskytnuté 
různým subjektům 

- přijeté úvěry  - splátky úvěrů 

- příjmy z emise komunálních obligací  

- přijeté splátky půjček  
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2 Obec Hrušovany u Brna 
Obec Hrušovany u Brna se nachází 20 km jižně od Brna. Rozkládá se 

ve Svrateckém úvalu v blízkosti kopce Výhonu (355 m), který je severozápadním 

zakončením Ždánického lesa. Rozloha obce je 909 ha, z toho 664 ha připadá 

na zemědělskou půdu. Hrušovany u Brna leží v nadmořské výšce 186 m.n.m.  

Hrušovany u Brna jsou samostatná obec I. typu přenesené působnosti. Funkce 

přenesené působnosti vykonává v základním rozsahu. Leží v Jihomoravském kraji 

v okrese Brno – venkov. Od 1. 1. 2003 spadají Hrušovany u Brna do správního obvodu 

Židlochovice. Židlochovice zajišťují úkoly obce s přenesenou působností III. stupně. 

V obci funguje zdravotní středisko, ve kterém sídlí praktičtí lékaři pro dospělé 

i děti a dorost, stomatologická a gynekologická ordinace a interní ambulance. Součástí 

je i lékárna. Od roku 1892 slouží žákům 1. až 5. třídy místní Základní škola 

T. G. Masaryka. Pro děti předškolního věku je v obci mateřská školka. Obyvatelé mají 

k dispozici místní poštu, lidovou knihovnu, nákupní středisko a několik dalších 

obchodních zařízení. [23] 

2.1 Charakteristika obce  

2.1.1 Obyvatelstvo 

Ke dni 31. 12. 2006 bylo k trvalému pobytu v obci přihlášeno celkem 

3067 obyvatel. Podle sčítání lidu z roku 2001 ke dni 1. 3. 2001 žilo v Hrušovanech Brna 

pouze 2 892 obyvatel, z toho 1 421 mužů a 1 471 žen. Průměrný věk mužů byl 35,5 let 

a průměrný věk žen byl 38 let. Celkový průměrný věk obyvatelstva v roce 2001 činil 

36,8 let. Průměrně se ročně odstěhuje 60 občanů, ale 50 až 55 se přistěhuje. 

Ekonomicky aktivních občanů je 54 % a ekonomicky neaktivních 44,1 %. 

75 % obyvatel se hlásí k české národnosti 

V roce 2005 dosáhla obec Hrušovany u Brna počtu 3000 obyvatel a požádala 

o statut města. [23] 
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2.1.2 Průmysl 

V obci byla vždy velká koncentrace průmyslu, která zajišťovala velké množství 

pracovních příležitostí. Po roce 1990 některé provozovny ukončily svoji výrobu, 

ale dnes se postupně do obce vrací nové průmyslové firmy. 

Nevýjzamnější místní firma je YTONG, a. s. Společnost dodává stavební systémy 

po celé ČR. Významným podnikatelským subjektem je JOSEF SIEBEL, a. s. Tento 

podnik se zabývá výrobou obuvi. Jeho produkty, známé pod jménem ROMIKA, jsou 

převážně určeny pro zahraniční trh. Mezi další významné podnikatelské subjekty 

patří např. FIm- Ex, s. r. o. (prodejce materiálu pro výrobce eurooken), LAC, s. r. o. 

(výrobce pecí a sušáren), TERMOK (výroba oken), JAPEZ (stavební činnost). 

V katastru obce se nachází rozsáhlá ložiska písku a štěrku. Jejich těžba započala 

v roce 1949 a trvá nepřetržitě až dodnes. Obec tato ložiska pronajímá různým 

společnostem, z nichž největší je Agro a. s., Brno – Tuřany. [23] 

2.1.3 Infrastruktura 

Hrušovany u Brna leží na železničním koridoru Brno - Břeclav. Vlakové spojení 

s Brnem je velmi důležité pro většinu obyvatelstva, kterému je tak umožněno 

bezproblémové dojíždění do Brna za prací, vzděláním, nebo kulturou. V roce 1999 

proběhla rozsáhlá rekonstrukce této železniční trati, aby splňovala parametry 21. století.  

Mezi Hrušovany u Brna a okolními obcemi existuje sít autobusových linek 

zajišťujících pravidelné spojení. 3,5 km od  obce vede rychlostní komunikace č. 52 

Brno - Mikulov.  

Od roku 2006 jsou Hrušovany u Brna součástí Integrovaného dopravního systému 

Jihomoravského kraje. Podstatou tohoto systému je synchronizace autobusové, vlakové 

a Městské hromadné dopravy Brno. Spoje mnohem lépe navazují a cestování je 

tak rychlejší a pohodlnější. 

V obci je vybudována úplná technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, 

el. rozvody, telefon). [23] 
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2.2 SWOT analýza 

Tabulka č. 3 zpracovává silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby pro obec.  

Tabulka č. 3 – SWOT analýza 

SWOT 1analýza 
- poloha obce a dopravní 
dostupnost (součástí 
integrovaného dopravního 
systému) 

- nedostatek parkovacích ploch 
v některých částech obce 

- nabídka stavebních pozemků pro 
bytovou výstavbu, zejména 
rodinných domků 

- není turisticky atraktivní 
(průmyslový a funkční styl, bez 
kulturních památek) 

- základní škola pro 1. až 5. stupeň, , 
mateřská školka, zdravotní středisko 
s lékárnou, obecní policie, jednotka 
dobrovolných hasičů 

- nedostatek  volně přístupných 
sportovních a hracích ploch pro děti a 
mládež 

- podnikatelské subjekty, které 
nabízejí pracovní příležitosti 

- chybějící bezbariérové přístupy pro 
občany se sníženou mobilitou 

Si
ln

é 
st

rá
nk

y 

- kompletní technická infrastruktura 

Sl
ab

é 
st

rá
nk

y 

- zvýšená kriminalita (drobné krádeže) 

- s rozšiřující se byt.výstavbou lze 
očekávat příliv nových občanů 

- stárnutí obyvatel a odchod 
ekonomicky aktivního obyvatelstva do 
Brna 

- nevyužité průmyslové objekty 
vhodné k pronájmu nebo k prodeji 

- růst zatížení automobilovou 
dopravou 

- budování cyklistického systému 
vedoucího do okolních obcí, více 
ploch pro volný čas 

- nárůst produkce komunálního odpadu 
a problematika jeho třídění 

- dosud nevyužitá jakákoliv 
výpomoc z EU 

- malá konkurenceschopnost místních 
obchodníků vůči velkým obchodním 
řetězcům 

Př
íle

ži
to

st
i 

 

H
ro

zb
y 

- nedostatek pracovních míst v obci 

                                                   
1 SWOT analýza je metoda analýza, díky které je možno zhodnotit silné a slabé  stránky, 
příležitosti a hrozby spojené s určitým projektem. Zkratka z anglického Strenghts, Weaknesses, 
Opportunities and Threats. 
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2.3 Organizace Obecního úřadu v Hrušovanech u Brna 

Ve volebním období 2006 – 2010 má zastupitelstvo obce 15 členů. Schůze 

zastupitelstva se konají nejméně jednou za 3 měsíce. Průběh zasedání se řídí 

schváleným jednacím řádem. Jednání jsou veřejná. K platnému usnesení je potřeba 

souhlas nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. O průběhu jeho zasedání 

se pořizuje zápis, jehož součástí je usnesení, které je vyvěšeno na úřední desce 

a k nahlédnutí na Obecním úřadě v  Hrušovanech u Brna. [23] 

Obecní radu tvoří starosta, místostarosta a další členové zvolení z řad 

zastupitelstva. Současný starosta a místostarosta byli zvoleni zastupitelstvem 

na zasedání dne 1. listopadu 2006. Jejich funkce je uvolněná.  

Obecní rada zřizuje komise jako své iniciativní a kontrolní orgány. V obci 

Hrušovany u Brna je zřízeno celkem 7 komisí pro různé záležitosti, např. komise 

životního prostředí, komise pro mládež, kulturu, sport, spol. organizace, komise 

pro občanské záležitosti. 

V čele obecního úřadu je tajemník, který spravuje úřad a organizuje další 

pracovníky vykonávající úřad. V Hrušovanech u Brna se jedná o účetní, personální 

a mzdové oddělení a evidenci obyvatel. 

Obrázek č. 1 zachycuje organizační strukturu Obecního úřadu 

v Hrušovanech u Brna. 
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Obrázek č. 1 – Organizační schéma Obecního úřadu v Hrušovanech u Brna 

 

Poznámka: SDH – sdružení dobrovolných hasičů. 

Pramen: Obec Hrušovany u Brna. [23] 
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3 Hospodaření obce v letech 2003-2006 
Příjmy a výdaje v letech 2003 a 2004 jsou výrazně vyšší ve srovnání s dalšími 

roky kvůli poskytnutým dotacím, které byly vzápětí investovány. Tabulka č. 4 

a graf č. 1 stručně zobrazují a srovnávají příjmy a výdaje v letech 2003 až 2006.  

Tabulka č. 4 - Stav hospodaření v letech 2003 až 2006 (v tis. Kč) 

Stav hospodaření 2003 2004 2005 2006 

Příjmy 39 939 49 281 26 237 38 177 

Výdaje 44 413 53 699 29 844 30 509 

Rozdíl - 4 474 - 4 418 - 3 607 7 668 
Pramen: Materiály poskytnuté Obecní úřadem v Hrušovanech u Brna. 

Graf č. 1 – Srovnání příjmů a výdajů v letech 2003 až 2006 (v tis. Kč) 
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Pramen: Materiály poskytnuté Obecním úřadem v Hrušovanech u Brna. [28, 29, 30, 31] 

Ve sledovaném období skončilo hospodaření obce v 75 % případů deficitem. 

Tento deficit se pohyboval v částkách od 4 474 tis. Kč do 3 607 tis. Kč. V roce 2003 

byly výdaje o 11,2 % větší než příjmy, v roce 2004 o 8,9 % a v roce 2005 o 13,7 %. 

Výdaje byly překročeny průměrně o 11,2 % oproti příjmům.  
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Výsledek hospodaření v roce 2006 byl 7 668 tis. Kč. V příjmech tohoto roku bylo 

zahrnuto čerpání osmimilionového úvěru na výstavbu obchvatu kolem obce a s tím 

související nákup pozemků.  

Hodnotíme-li rozpočet obce, porovnáme nejen příjmy a výdaje, ale musíme také 

zahrnout tzv. financování. Jedná se o peněžní prostředky, které má obec na začátku 

rozpočtového období k dispozici. Mohou to být např. peníze na bankovních účtech, 

přijaté půjčky, splátky úvěrů nebo výsledek hospodaření z minulých let.  

Tyto finanční prostředky stojí na stejné straně jako příjmy. Slouží ke krytí 

rozpočtového deficitu. Ze závěrečného přehledu plnění rozpočtu v letech 2003 až 2005 

je patrné, že jejich výše zcela pokryla schodky v rozpočtu a hospodaření obce dosáhlo 

vyrovnaného výsledku. Viz Tabulka č. 5. 

financování + příjmy = výdaje  

Tabulka č. 5 –Stav hospodaření včetně financování v letech 2003 až 2006 (v tis. Kč) 
Stav včetně 
financování 2003 2004 2005 2006 

Financování 4 474 4 418 3 607 -7 668 

Příjmy 39 939 49 281 26 237 38 177 

Výdaje 44 413 53 699 29 844 30 509 

Rozdíl 0 0 0 0 

Pramen: Materiály poskytnuté Obecním úřadem v Hrušovanech u Brna. [28, 29, 30, 31] 

 

3.1 Příjmy 

Příjmy veřejných rozpočtů se dělí do čtyř základních skupin dle rozpočtové 

skladby. V Tabulce č. 6 je uveden přehled základního členění příjmů ve veřejném 

rozpočtu. Graf č. 2 zachycuje vývoj příjmů ve sledovaném období.  

Hlavním zdrojem příjmů jsou vybírané daně, které představují nejobjemnější 

skupinu. Ve sledovaném období daňové příjmy pokryly průměrně 66 % z celkových 

příjmů. V roce 2005 dokonce 79 %. V obecních příjmech mají nezastupitelnou úlohu.  
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Tabulka č. 6 – Struktura příjmů a jejich plnění v letech 2003 až 2006 (v tis. Kč) 

Příjmy 2003 2004 2005 2006 

Daňové příjmy 17 948 22 206 22 219 22 663 
Nedaňové příjmy 5 012 3 365 2 969 3 296 
Kapitálové příjmy 7 264 1 171 94 8 274 
Přijaté dotace 9 715 22 539 955 3 943 

Příjmy celkem 39 939 49 281 28 237 38 177 
Pramen: Materiály poskytnuté Obecním úřadem v Hrušovanech u Brna. [28, 29, 30, 31] 

Graf č. 2 – Vývoj struktury příjmů v letech 2003 až 2006 (v tis. Kč) 
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Pramen: Materiály poskytnuté Obecním úřadem v Hrušovanech u Brna. [28, 29, 30, 31] 

Mezi nedaňové příjmy se řadí poplatky za služby, uživatelské poplatky, příjmy 

z pronájmu majetku. Do roku 2005 měly tyto příjmy klesající vývoj, ale v roce 2006 

mírně stouply.  

Do skupiny kapitálové příjmy lze zařadit široké spektrum jednorázových výnosů, 

např. příjmy z prodeje majetku, přijaté úvěry, přijeté splátky od obyvatel. Jejich velikost 

lze předem hůře stanovit. Plánovaný prodej majetku se nemusí zdařit, půjčka, 



 33 
 

o kterou obec žádala, nemusí být poskytnuta. V letech 2003 až 2006 byly kapitálové 

příjmy velmi nevyrovnané. 

Dotace mají zvláštní postavení. Jsou to nenávratně poskytnuté částky. Viz 

kapitola 3.1.4 - Dotace. V roce 2004 stát poskytl obci dotaci v hodnotě 14 500 tis. Kč 

na investiční akci. V dalších letech nebyla obec dotována jinými výraznými částkami. 

3.1.1 Daňové příjmy 

Daňové příjmy jsou největším zdrojem příjmů obecního rozpočtu. V tabulce č. 7 

jsou uvedeny nejvýznamnější položky daňových příjmů. Graf č. 3 znázorňuje vývoj 

struktury těchto příjmů. 

Daň z příjmů fyzických osob zahrnuje daň odvedenou zaměstnavatelem za vlastní 

zaměstnance, daň ze samostatné výdělečné činnosti, z kapitálových příjmů. Daň 

z příjmů právnických osob představuje nejen odvody z činnosti podniků, ale také daň 

z úkonů obce nebo kraje.  

Největším zdrojem daňových příjmů jsou částky z daně za zboží a služby. V této 

položce je zahrnuta daň z přidané hodnoty. V roce 2005 došlo k významnému nárůstu 

příjmu z daně z přidané hodnoty, což bylo způsobeno především změnou sazeb této 

daně v roce 2004 a přeřazením některých druhů zboží a služeb do vyšší sazby. 

Tabulka č. 7 - Významné položky daňových příjmů v letech 2003 až 2006 (v tis. Kč) 

Daňové příjmy 2003 2004 2005 2006 

Daně z příjmů FO 4 964 6 201 5 825 5 994 

Daně z příjmů PO 4 056 6 375 5 062 5 104 

Obecné daně ze zboží a služeb 
v tuzemsku 5 767 6 249 7 548 7 975 

Poplatky a odvody v oblasti 
životního prostředí 1 040 1 397 1 348 1 435 

Daně z majetku 1 565 1 304 1 562 1 381 

Poznámka: FO – fyzické osoby, PO – právnické osoby. 

Pramen: Materiály poskytnuté Obecním úřadem v Hrušovanech u Brna. [28, 29, 30, 31] 
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Graf č. 3 – Vývoj struktury daňových příjmů v letech 2003 až 2006 (v tis. Kč) 
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Pramen: Materiály poskytnuté Obecním úřadem v Hrušovanech u Brna. [28, 29, 30, 31] 

S rostoucími požadavky na plnění ekologických norem a ochranu životního 

prostředí lze pozorovat i vzrůstající tendenci u položky odvody v oblasti životního 

prostředí. V roce 2003 byla vybraná částka asi 1 040 tis. Kč a v roce 2006 

už 1 435 tis. Kč, tj. za čtyři roky nárůst o 38 %. Odvádí se např. poplatky za likvidaci 

komunálního odpadu, uložení odpadů, za znečišťování ovzduší, za povolené vypouštění 

odpadních vod do vod podzemních, registrační a evidenční poplatek za obaly atd.  

Daň z majetku zahrnuje daň z nemovitostí vybíranou podle zákona o dani 

z nemovitosti. Ve sledovaném období nedošlo k významným změnám, které by tuto 

položku zásadně ovlivnily.  

3.1.2 Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy představují menší část v obecních příjmech. 

Tabulka č. 8 zachycuje nejvýznamnější částky nedaňových příjmů. Graf č. 4 dále 

zaznamenává jejich změny ve struktuře. 
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Tabulka č. 8 - Významné položky nedaňových příjmů v letech 2003 až 2006 (v tis. Kč) 

Nedaňové příjmy 2003 2004 2005 2006 

Příjmy z vlastní činnosti 734 565 363 383 

Odvody přebytků organizací s 
přímým vztahem 0 538 473 299 

Příjmy z pronájmu majetku 1 536 1 381 1 310 1 491 

Příjmy z úroků a realizace fin. 
majetku 1 955 349 137 245 

Příjmy z využívání výhradních 
práv k přírodním zdrojům 686 542 499 463 

Pramen: Materiály poskytnuté Obecním úřadem v Hrušovanech u Brna. [28, 29, 30, 31] 

Graf č. 4 – Vývoj struktury nedaňových příjmů v letech 2003 až 2006 (v tis. Kč) 
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Pramen: Materiály poskytnuté Obecním úřadem v Hrušovanech u Brna. [28, 29, 30, 31] 

Příjmy z vlastní činnosti zahrnují poplatky za poskytování služeb, např. umístění 

dětí v mateřské školce, příjmy z prodeje zboží, které obec nakoupila za účelem dalšího 

prodeje (upomínkové předměty), příjmy ze školného atd. 
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Organizace s přímým vztahem k obci jsou Základní škola T. G. Masaryka 

a mateřská školka. Provoz těchto organizací hradí obec. Pokud základní škola nebo 

mateřská školka poskytnutou částku zcela nevyčerpá, musí ji v následujícím roce odvést 

zpět. Tato částka se pak vykazuje v obecním rozpočtu jako Odvod přebytku organizací 

s přímým vztahem. Jestliže v roce 2003 činil příjem z této položky 0 Kč, znamená to, 

že v předchozím roce byly poskytnuté prostředky plně využity. 

Příjmy z pronájmu majetku zahrnují pronájem pozemků, nemovitostí a movitých 

věcí. Největší podíl příjmů v této oblasti plyne z pronájmu bytů, např. v roce 2003 se 

vydělalo na pronájmech bytů asi 1 151 tis. Kč. 

Položka Příjmy z úroků a realizace finančního majetku je velmi nevyrovnaná. Je 

závislá na množství volných prostředků, které obec investuje. V roce 2003 získala 

na podílech ze zisku a dividendách asi 1 657 tis. Kč a na úrocích 298 tis. Kč. 

V kapitole 2.1.2 – Průmysl jsem se zmínila o pískových ložiscích, které jsou 

ve vlastnictví obce. Těžba písku je velmi významný zdroj příjmů pro obec. Příjmy 

z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům tvoří jediná položka, kterou je úhrada 

z vydobytých nerostů. Velikost příjmu je závislá na objemu vytěženého písku. 

V posledních letech se těžba omezuje, a tak se snižuje i obecní výnos. 

3.1.3 Kapitálové příjmy 

Kapitálové příjmy jsou jednorázové výnosy v obci Hrušovany u Brna, nejčastěji 

získávané prodejem majetku. Tabulka č. 9 uvádí kapitálové příjmy ve sledovaném 

období. 

Prodej dlouhodobého majetku byl významným zdrojem příjmů pouze 

v letech 2003 a 2006. Většinou se jednalo o prodej pozemků. V roce 2003 zpeněžila 

obec pozemky v celkové hodnotě  5 922 tis. Kč, v roce 2006 v hodnotě 8 025 tis. Kč. 

Ve sledovaném období obec také prodávala nemovitosti. V roce 2003 utržila za jejich 

prodej 1 341 tis. Kč.  

Ve sledovaném období neměla obec další významné kapitálové příjmy. 
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Tabulka č. 9 – Položky kapitálových příjmů v letech 2003 až 2006 (v tis.Kč).  

Kapitálové příjmy 2003 2004 2005 2006 

Prodej dlouhodobého 
majetku 

7 264 1 171 79 8 274 

Ostatní kapitálové příjmy 0 0 15 0 

Příjmy z prodeje akcií a 
majetkových podílů 

0 0 0 0 

Kapitálové příjmy celkem 7 264 1 171 94 8 274 

Pramen: Materiály poskytnuté Obecním úřadem v Hrušovanech u Brna. [28, 29, 30, 31] 

3.1.4 Dotace 

Dotace jsou nenávratně poskytnuté peněžní částky za určitých podmínek, 

které musí příjemce splnit. Dotace poskytuje nejen stát nebo EU, ale také kraj nebo jiná 

obec. Tabulka č. 10 je přehled transferových částek, které obec Hrušovany u Brna 

získala v daném období. Graf č. 5 znázorňuje vývoj struktury získaných dotací v letech 

2003 až 2006. 

Tabulka č. 10 – Přehled získaných dotací v letech 2003 až 2006 (v tis. Kč) 

Dotace  2003 2004 2005 2006 

Neinvest. dotace od veřejných 
rozpočtů ústřední úrovně 516 659 575 707 

Neinvest. dotace od veřejných 
rozpočtů územní úrovně 6 835 7 276 202 136 

Převody z vlastních fondů 114 104 160 100 

Invest. dotace od veřejných 
rozpočtů ústřední úrovně 1 600 14 500 0 2 500 

Invest. dotace od veřejných 
rozpočtů územní úrovně 650 0 18 500 

Dotace celkem 9 715 22 539 955 3 943 

Pramen: Materiály poskytnuté Obecním úřadem v Hrušovanech u Brna. [28, 29, 30, 31] 
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Graf č. 5 – Vývoj struktury získaných dotací v letech 2003 až 2006 (v tis. Kč) 
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Pramen: Materiály poskytnuté Obecním úřadem v Hrušovanech u Brna. [28, 29, 30, 31] 

Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně představují transfery 

ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, která přispívá obci na plnění úkolů 

přenesené působnosti, např. matrika, evidence obyvatel, volby, referenda. Dále jsou zde 

zahrnuty dotace od Krajského úřadu Brno – venkov. V průběhu sledovaného období 

přispívá na úroky z úvěrů, který byl poskytnut obci na modernizaci čističky odpadních 

vod v rámci dotačních programů vypisovaných krajskými úřady. Úřad práce každoročně 

přispívá na zaměstnance obce, který koná veřejně prospěšné práce. 

Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně jsou určeny 

např. na mzdy zaměstnanců základní školy, mateřské školky, provoz těchto budov, 

příspěvky na požární techniku atd. Krajský úřad zajišťuje jejich velkou část. V roce 

2003 poskytl 6 657 tis. Kč, v roce 2004 dokonce 7 231 tis. Kč. V roce 2005 byly 
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transfery na školství přeřazeny. Zůstaly zde dotace od obcí a dotace krajského úřadu 

na drobnější akce. 

Pod hlavičkou převody z vlastních fondů jsou skryty převody z rozpočtových 

účtů, sloužící pro potřebu zatřídění převodu ze základního běžného účtu na vkladový 

výdajový účet obce a naopak, a převody z vlastních fondů, zahrnující převody z účtů 

sociálních fondů, účelových fondů nemající charakter všeobecných rezerv apod.  

Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně zastupují dotace 

ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Kromě roku 2005 stát vždy 

poskytl dotace na jednorázové investiční akce. V roce 2003 se jednalo o zřízení 

technické infrastruktury na ulici Zahradní, v dalším roce proběhla výstavba školní 

jídelny a tělocvičny. V roce 2006 byla nahrazena stará a nevyhovující hasičská 

zbrojnice nově postaveným objektem ve středu obce.  

Investiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně zaštiťují dotace od obcí 

nebo krajů. V roce 2003 a 2006 svazek dobrovolných sdružení obcí Vodárny 

a kanalizace přispěl částkou 650 tis. Kč a 500 tis. Kč na údržbu kanalizace v obci. 

3.2 Výdaje 

Výdaje veřejných rozpočtů zahrnují běžné a kapitálové výdaje. Tabulka č. 11 

zobrazuje členění výdajů a jejich plnění v daném období. Graf č. 6 znázorňuje vývoj 

objemu částek v čase. 

Tabulka č. 11 – Přehled výdajů v letech 2003 až 2006 (v tis. Kč) 

Výdaje 2003 2004 2005 2006 

Běžné výdaje 19 891 24 129 14 780 16 786 

Kapitálové výdaje 24 522 29 571 15 063 13 723 

Výdaje celkem 44 413 53 700 29 843 30 509 

Pramen: Materiály poskytnuté Obecním úřadem v Hrušovanech u Brna. [28, 29, 30, 31] 
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Graf č. 6 – Přehled výdajů v letech 2003 až 2006 (v tis. Kč) 
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Pramen: Materiály poskytnuté Obecním úřadem v Hrušovanech u Brna. [28, 29, 30, 31] 

Běžné výdaje slouží pro zajištění fungování všech oblastí života, které obec 

spravuje. Princip kapitálových výdajů je stejný jako u kapitálových příjmů, financují 

jednorázové investiční akce.  

Porovnáme-li částky běžných výdajů s kapitálovými, zjistíme, že kapitálové 

dosahují mírně většího objemu. Představují průměrně 51 % z celkových výdajů. 

V roce 2004 to bylo dokonce 55 %. Na rozdíl od toho, v roce 2006 běžné výdaje 

pokryly 55 % z celkových výdajů. 

Některé příjmy a výdaje jsou spolu úzce spjaty. Záleží, za jakým účelem 

nebo jakým způsoben byl příjem získán a na jaké účely má být použit. Pro ilustraci lze 

uvést krátký příklad.  

Obci byla poskytnula dotace na rekonstrukci školy. Škola je příspěvková 

organizace obce. Na straně příjmů se tato částku objeví jako investiční dotace 

od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (transfer byl poskytnut ze státního rozpočtu). 

Obec peníze použila a vykázala jako pořízení dlouhodobého majetku ve výši poskytnuté 

dotace. 
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3.2.1 Běžné výdaje 

Tabulka č. 12 a graf č. 7 znázorňuje vývoj největších položek z běžných výdajů 

v daném období.  

Tabulka č. 12 – Přehled běžných výdajů v letech 2003 až 2006 (v tis. Kč) 

Běžné výdaje 2003 2004 2005 2006 

Platy 2 350 1 911 2 371 2 760 

Povinné pojistné zaplacené 
zaměstnavatelem 1 420 1 198 1 091 1 173 

Nákup služeb 2 007 2 225 2 682 2 796 

Ostatní nákupy 887 2 453 1 965 2 034 

Neinvestiční transfery 
příspěvkovým organizacím 8 237 8 855 2 015 2 230 

Pramen: Materiály poskytnuté Obecním úřadem v Hrušovanech u Brna. [28, 29, 30, 31] 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru tvoří významnou část výdajů.velikost 

závisí na počtu pracovníků. V roce 2004 je zaznamenám výraznější pokles z důvodů 

dlouhodobých nemocí. Nemocenské dávky jsou vypláceny Českou správou sociálního 

zabezpečení.  

Změny částek povinného pojistného placeného zaměstnavatelem opisuje vývoj 

položky platy zcela logicky. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem zastupuje 

povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 

povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené 

zaměstnavatelem, např. úrazové pojištění.  

Nákup služeb zahrnuje úhrady poštovného, služby telekomunikací 

a radiokomunikací, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, školení 

pro potřeby organizace. Musí se jednat o platby za neinvestiční služby, nikoliv o výdaje 

charakteru pořízení hmotného nebo nehmotného dlouhodobého majetku, která patří 

do seskupení pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a pořízení dlouhodobého 

hmotného majetku, pozemky. Částky mají přirozeně vzrůstající tendenci v závislosti 

na vývoji cenové hladiny. 



 42 
 

Graf č. 7 – Vývoj struktury běžných výdajů v letech 2003 až 2006 (v tis. Kč). 
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Pramen: Materiály poskytnuté Obecním úřadem v Hrušovanech u Brna. [28, 29, 30, 31] 

Seskupení ostatní nákupy zastupuje výdaje na opravy a udržování, programové 

vybavení, cestovné, pohoštění, nákup uměleckých děl atd. Největší částky představují 

výdaje na opravy a udržování. V roce 2004 byla spravena venkovní omítka na základní 

škole v hodnotě 1 699 tis. Kč. V dalších letech bylo provedeno více rekonstrukcí 

menšího rozsahu. Z tohoto důvodu výdaje v letech 2004 až 2006 značně převýšily 

výdaje v roce 2003.  

Základní škola a mateřská školka jsou jediné příspěvkové organizace obce. 

Do roku 2004 byly mzdy učitelů vypláceny prostřednictvím obce v rámci položky 

Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně. K úhradě mzdových výdajů 

byla obci poskytnuta Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně. 

Od roku 2005 Krajský úřad Brno – venkov financuje platy zaměstnanců příspěvkových 

organizací přímo. 
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3.2.2 Kapitálové výdaje 

Tabulka č. 13 obsahuje nejvýznamnější položky kapitálových výdajů. Graf č. 8 

znázorňuje jejich vývoj struktury v letech 2003 až 2006.  

Tabulka č. 13 – Přehled kapitálových výdajů v letech 2003 až 2006 (v tis. Kč.) 

Kapitálové výdaje  2003 2004 2005 2006 

Pořízení dlouhodobého 
nehmotného majetku 236 0 36 36 

Pořízení dlouhodobého 
hmotného majetku 21 115 29 259 6 607 11 830 

Pozemky 2 126 117 7 760 745 

Investič. transfery neziskovým 
a podobným organizacím 945 0 400 0 

Investič. půjčené prostředky 
obyvatelstvu 0 139 179 845 

Pramen: Materiály poskytnuté Obecním úřadem v Hrušovanech u Brna. [28, 29, 30, 31] 

Ve zkoumaném období obec investovala v rámci dlouhodobého nehmotného 

majetku do pořízení změn územního plánu obce. V letech 2006 a 2005 zaplatila za tyto 

služby 36 tis. Kč, v roce 2003 dokonce 236 tis. Kč.  

Mezi hlavní investiční záměry obce patří pořizování dlouhodobého majetku, 

do kterého obec vkládá nemalé prostředky každý rok. investice souvisí především 

s výstavbou. V roce 2004 byla provedena přístavba jídelny a tělocvičny k Základní 

škole T. G. Masaryka v hodnotě 19 885 tis. Kč, v dalších letech obec financovala 

opravy pozemních komunikací, výstavbu požární zbrojnice, rekonstrukci obecního 

úřadu atd.  

Nákup pozemků úzce souvisí s plánovanou výstavbou. Velkým investičním 

záměrem obce je vybudovat obchvat, který odvede nákladní a kamionovou dopravu 

z obce. Na pozemcích odkoupených v roce 2003 za 2 126 tis. Kč je již nyní postavená 

část této komunikace. V roce 2005 byly k tomuto účelu pořízeny další pozemky 

v hodnotě 7 760 tis. Kč.  
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Graf č. 8 – Vývoj struktury kapitálových výdajů v letech 2003 až 2006 (v tis. Kč) 
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Pramen: Materiály poskytnuté Obecním úřadem v Hrušovanech u Brna. [28, 29, 30, 31] 

Investiční transfery neziskovým organizacím jsou vyčleněné peníze v podobě 

dotací na podporu organizací tohoto typu. Za neziskovou organizaci považujeme 

občanské sdružení, náboženský spolek, obecně prospěšnou organizaci. Tělovýchovné 

sdružení Jiskra dostalo v letech 2003 a 2005 příspěvek na rekonstrukci fotbalového 

hřiště. V roce 2003 byla přidělena dotace církevní organizaci ve výši 400 tis. Kč. 

Všechny organizace usilující o získání dotace předloží žádost před příslušnou 

komisí. V žádosti musí být uveden účel potencionálního čerpání příspěvku. Komise 

žádost prověří a posoudí. Jestliže souhlasí, doporučí ji radě obce ke schválení, v případě 

dotační částky nad 50 tis. Kč zastupitelstvu obce. Následuje sepsání smlouvy 

stanovující výši přiznané částky, přesné podmínky čerpání a termín finanční kontroly. 

Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu jsou půjčené prostředky z Fondu 

rozvoje bydlení. Státní fond rozvoje bydlení poskytl do fondu obci půjčku, kterou obec 

splácí včetně úroků ve výši 3% p. a. 
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Z Fondu rozvoje bydlení obec poskytuje finance obyvatelům na rekonstrukce 

a modernizace bytových jednotek. Výše poskytnuté půjčky je podmíněna výši vlastních 

 financí jednotlivých žadatelů – majitel rekonstruované nemovitosti kryje ze svých 

vlastních prostředků 50% nákladů na rekonstrukci. Úvěry pro obyvatele jsou úročeny 

3 % p.a. a splatnost poskytnutých  půjček je 3 roky. 

S poskytováním půjček se začalo v roce 2004. V průběhu roku 2005 byly 

přiznány další. V roce 2006 významně vzrostl zájem ze strany obyvatel. Na straně 

příjmů v roce 2006 položka Splacené půjčení finanční prostředky obyvatelstvu lze 

pozorovat první splátky občanů. 
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4 Návrhy na zlepšení hospodaření 
Ve sledovaném období obec disponovala poměrně velkým objemem peněz, které 

byly uloženy na běžném účtu nebo investovány do nepříliš výnosných podílových listů. 

Politika využití volných peněžních prostředků je v obci značně podceněná. Ve svých 

návrzích jsem se zaměřila na její zlepšení. 

Výdaje na správu veřejného sektoru jsou velmi rozsáhlé. Obec zajistí nutné 

výdaje, ale už nezabezpečí další rozvoj, aby pokryla potřeby svých občanů. Příspěvky 

státu v podobě dotací a grantů nestačí. Obec dosud nepožádala o pomoc z fondů EU. 

Ve druhé části této kapitoly jsem se soustředila na rozvojové programy EU. 

4.1 Peněžní prostředky 

Po prozkoumání rozpočtové skladby obce Hrušovany u Brna a otázky 

hospodaření s veřejnými prostředky na municipální úrovni bych navrhovala zvážit 

vhodné uložení volných prostředků. K 31. 12. 2006 měla obec uloženo na běžném účtu 

u České spořitelny, a. s. 8 600 tis. Kč. Ke stejnému datu výše volných prostředků 

investovaných do podílových listů Sporoinvest Investiční společnosti 

České spořitelny, a. s. činila 7 758 tis. Kč. 

4.1.1 Účet pro běžné hospodaření 

Obec Hrušovany u Brna má již několik let u Česká spořitelna, a. s. otevřený 

Běžný účet v české měně pro klienty komunální sféry. Tento produkt je určen krajům, 

městům, obcím a jimi zřízeným organizacím. Jeho specifický charakter umožňuje 

otevření množství podúčtů a vést tak kompletní rozpočtové hospodářství.  

Česká spořitelna, a. s. nabízí klientům komunální sféry výhodnější úročení oproti 

standardním běžným účtům. Lze rovněž sjednat kontokorentní úvěr k tomuto účtu. 

Uváděná úroková sazba při vkladu nad 5 000 tis. Kč je 1,7 % p. a. Ceny služeb se liší 

podle svého druhu. Poplatek za vedení je 45 Kč za měsíc, zrušení účtu je bez poplatku. 

[16] 
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Obec Hrušovany u Brna je dlouholetým klientem a s Českou spořitelnou, a. s. 

a mají spolu uzavřené specifické dohody. Česká spořitelna, a. s. je ochotna poskytnout 

úvěr bez zástavního práva nebo přijmout jednorázovou splátku úvěru. 

Nejen Česká spořitelna, a. s., ale i další bankovní ústavy, např. Československá 

obchodní banka, a. s. a Komerční banka, a. s., nabízejí municipalitám běžné účty, 

které komplexně pokryjí požadavky rozpočtového hospodářství obce. 

Československá obchodní banka, a. s. poskytuje Municipální konto, které ve svém 

balíčku služeb obsahuje zvýhodněné pásmové úročení zůstatku běžného účtu, 

odvozující se od aktuální sazby mezibankovního trhu PRIBID2, termínované vklady, 

povolené přečerpání účtu a další související služby, které jsou zdarma v rámci balíčku, 

nebo se jejich cena liší podle druhu. Správa účtu stojí měsíčně 100 Kč, vybíraný 

poplatek za zrušení konta je 200 Kč nebo 600 Kč, podle délky vedení účtu. [17] 

Komerční banka, a. s. otevírá klientům komunální sféry Balíček Municipality, 

který se svými funkcemi a službami shoduje s výše popsanými účty. Liší se 

v konkrétních podobách produktů. Poplatek za vedení účtu nebyl zveřejněn. [22] 

V současnosti nabízejí různé investiční společnosti produkty blížící se běžným 

bankovním účtům. Společnosti se snaží vybudovat klientelu, a proto uvádějí na finanční 

trh produkty, které by mohly být blízké i drobným investorům. 

ING Bank N. V. uvedla na trh v nedávné době produkt jménem ING Konto 

vhodný pro zhodnocení dočasně volných peněžních prostředků, bez výpovědní lhůty, 

bez poplatků za zřízení, vedení, zrušení a transakce. Úroková míra činí 1,90 % p. a. 

Dovoluji si upozornit na vyšší poplatky za nadstandardní služby. [19] 

Získané informace jsem pro přehlednost zpracovala do Tabulky č.14. 

                                                   
2 Referenční úroková sazba vyhlašovaná Českou národní bankou pro mezibankovní nákupy   
depozit. Zkratka z Prague Interbank Bid Rate. 
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Tabulka č. 14 – Srovnání běžných bankovních účtů 

Běžný 
bankovní účet 

Běžný účet v 
CZK pro 
klienty 

komunální 
sféry 

Komunální 
účet 

Balíček 
Municipalit ING Konto 

Banka Česká 
spořitelna, a. s. 

Československá 
obchodní 

banka, a. s. 

Komerční 
banka, a. s 

ING Bank 
N. V. 

Úroková míra, 
v % p. a. 

1,7 % od 5 000 
tis. Kč 

80% PRIBID 
7D od 5 000 tis. 

Kč 

1,65 % od 
5 000 tis. Kč 1,9 % 

Poplatek za 
vedení, v Kč za 
měsíc 

45 100 nebyl zveřejněn zdarma 

Poplatek za 
zrušení, v Kč zdarma 

200/600 Kč, 
podle délky 

vedení 
zdarma zdarma 

Možnost 
kontokorentu, 
úvěru 

ano ano ano ne 

Pramen: Česká spořitelna, a. s. [16], Československá obchodní banka, a. s. [17], 
ING Bank N. V. [19], Komerční banka, a. s. [22] 

Úroková míra u municipálních účtů Československé obchodní banky, a. s. 

a Komerční banky, a. s je jistě vyšší než pro běžnou klientelu, ale nevyrovná se úročení 

u ING Konta ani Běžnému účtu v české měně pro klienty komunální sféry. 

Poplatek za správu Komunálního účtu je vysoký v porovnání s ostatními účty. Balíček 

opatření, který je součástí účtů, zahrnuje široké spektrum služeb patřící k modernímu 

bankovnictví. 

Investiční společnost ING nabízí výhodné úročení vkladů, pohotovou likviditu 

prostředků. Základní služby jsou zdarma. Nepožaduje minimální délku vkladu. Její 

nevýhodou ale bezesporu je nemožnost otevření kontokorentu nebo poskytnutí úvěru. 

Běžný účet v české měně pro klienty komunální sféry, který obec používá, bych 

na základě provedené analýzy označila za vhodně zvolený a doporučila bych ho i jiným 

organizacím veřejného sektoru. Účet je výhodný, protože kombinuje poměrně vysoké 

úročení a možnost čerpání úvěrů. Správce účtu by měl mít neustále v patrnosti, 

že úročení 1,7% p. a. platí až od výše vkladu 5 000 tis. Kč, pak se snižuje a přestává být 

tak zajímavé. 
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Provedenou analýzou nebyly zjištěny zásadní nedostatky, ale přesto mám 

pro obec Hrušovany u Brna doporučení. Navrhovala bych kombinaci Běžný účet 

v české měně pro klienty komunální sféry u České spořitelny, a. s. a ING Konta u ING 

Bank N. V. 

Na účtu České spořitelny, a. s. bych nechala jen takovou částku, aby bylo 

ponecháno úročení 1,7 % p. a. a zároveň možnost výhodného úvěru. Podle rozdělení 

částek do úrokových pásem bych doporučila minimální částku 5 000 tis. Kč a zbytek 

bych navrhovala vložit na ING Konto. Bankovní operace a různé převody bych nechala 

provádět z Běžného účtu v české měně pro klienty komunální sféry.  

Nepopíratelnou výhodou běžných účtů je okamžitá dostupnost uložených 

prostředků, uložené peníze se tak stávají vysoce likvidním prostředkem a zvyšují bonitu 

právního subjektu. Kombinace finančních institucí nese také další výhodu. Je to 

diversifikace rizika neboli jeho rozložení v případě selhání jedné z finančních institucí.  

4.1.2 Investiční možnosti 

Pro organizace veřejného sektoru znamená vhodné investování problém. Veřejná 

organizace si musí především uvědomit míru rizika, kterou může unést vzhledem 

ke svému postavení a musí si určit časový horizont, po který peníze nebude potřebovat. 

Za bezpečné investice vhodné pro obec bych považovala fondy peněžního trhu 

a kolektivního investování. Nízké výnosové procento je cenou nízké rizikovosti. Fondy 

peněžního trhu a fondy kolektivního investování jsou vhodné nejen z důvodu 

bezpečnosti, ale také splňují požadavek krátkodobého investování, 1 až 2 roky.  

Od roku 1999 obec drží podílové listy otevřeného fondu Sporoinvest Investiční 

společnosti České spořitelny, a. s. v různém množství. K 31. 12. 2006 obec vlastnila 

podílové listy v hodnotě 7 758 tis. Kč.  

Podle informací dostupných na internetovém portálu Investiční společnosti České 

spořitelny, a. s. je tento produkt vhodný především pro krátkodobou investici,     

 cca 6 – 12 měsíců. Uváděná výkonnost je 1,56 % p. a. Vstupní poplatky 

ve výši 0,12 % až  0,3 %, správní poplatek 0,6 %, poplatek za zpětný odkup 0,3 %. [21] 
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V roce 2005 provedla Pioneer investiční společnost, a. s. fúzi se ŽB -Trust, 

investiční společnost, a. s. Následně převzala a přejmenovala jeden z jejich produktů, 

Pioneer – Sporokonto. Jedná se o krátkodobé investice do dluhopisů, jejichž splatnost 

nepřesahuje délku jednoho roku. Výkonnost fondu k 2. 4. 2007 byla 1,72 %. Zřizovací 

výdaje jsou od 0,5 % do 0,2 %. Cena za vedení je maximálně 1 %, výstupní poplatek 

není uplatňován. [24] 

Společnost Conseq Investment Management, a. s. nabízí fond peněžního trhu 

Conseq Invest. Konzervativní fond, který investuje do krátkodobých dluhopisů s duraci 

1,5 roku. Výkonnost fondu k 1. 3. 2007 byla 1,93 % p. a. Vstupní poplatek se liší podle 

vložených prostředků od 0,5 % do 0,3 %, obhospodařovací poplatek ve výši 0,5 %. 

Výstupní poplatek se neúčtuje. [15] 

Investiční kapitálová společnost Komerční banky, a. s. spravuje fond IKS Peněžní 

trh PLUS, jehož strategie je vlastnit ve svém portfoliu dluhopisy, pokladniční poukázky 

a termínované vklady se splatností do jednoho roku. Uváděná výkonnost fondu 

k 28. 3. 2007 byla 2 % p. a., vstup do fondu je zdarma, obhospodařovací 

poplatek 0,8 %, zpětný odkup není zpoplatněn. [20]. 

ČSOB Investiční společnost, a. s. inzeruje fond fondů jménem Konzervativní 

fond, který je součástí rodiny KBC Master. Cílem tohoto fondu je převýšit výnosy 

z termínovaných vkladů. Minimální investiční horizont je jeden rok. Výkonnost fondu 

k 31. 3. 2007 byla 2,44 % p. a., vstupní poplatek 1 %, poplatek za správu fondu je již 

zahrnut ve výnosovém procentu, zpětný odkup je zdarma. [18] 

Tabulka č. 15 porovnává výnosnost a poplatky výše popsaných produktů.  

Výkonnost Sporoinvestu je nejnižší. Investiční společnosti České spořitelny, a. s. 

má zpoplatněny všechny služby. Doporučený investiční časový horizont 6 až 12 měsíců 

lze považovat za velmi krátké období. 

Sporokonto v současnosti nabízí vyšší výnosové procento než Sporoinvest. 

Společnost uplatňuje poplatky na vstupu a za správu. Optimální doba investice splňuje 

kriteria obce. 
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Přestože doporučené investiční období pro Konzervativní fond je z uvedených 

fondů nejdelší, není úroková míra nejvyšší. Poplatky jsou na stejné úrovni s IKS 

Peněžní trh PLUS a KBC Konzervativní fond. 

Tabulka č. 15 – Srovnání investičních fondů 

Investiční 
fond Sporoinvest Pioneer 

Sporokonto 

Conseq 
Invest 

Konzervativní 
fond 

IKS 
Peněžní trh 

PLUS 

KBC 
Konzervativní 

fond 

Investiční 
společnost 

Investiční 
společnosti 

České 
spořitelny, 

a. s. 

Pioneer 
investiční 

společnost, 
a. s. 

Conseq 
Investment 

Management, 
a. s 

Investiční 
kapitálová 
společnost 
Komerční 

banky, a. s. 

ČSOB 
Investiční 

společnost, 
a. s. 

Výnosnost v 
% p. a.  1,56 1,72 1,93 2 2,44 

Vstupní 
poplatek v % 0,12 – 0,3 0,2 od 500 

tis. Kč 
0,30 od 

3 000 tis. Kč 
bez 

poplatku 1 

Správní 
poplatek v % 0,6 max. 1 0,5 0,8 

zahrnut v 
ročním 
výnosu 

Poplatek za 
zpětný odkup 
v % 

0,3 bez poplatku bez poplatku bez 
poplatku bez poplatku 

Časový. 
horizont 
v měsících 

6 – 12 12 18 12 12 

Pramen: Investiční společnost České spořitelny, a. s. [21], Pioneer investiční společnost, a .s. 
[24], Conseq Investment Management, a .s. [15], Investiční kapitálová společnost Komerční 
banky, a. s. [20], ČSOB Investiční společnost, a. s. [18] 

IKS Peněžní trh PLUS přináší výhodné úročení v krátkém časovém období 

zvýrazněné menším množstvím poplatků. KBC Konzervativní fond není o nic méně 

zajímavý. Sice uvádí vyšší výkonnost než Peněžní trh PLUS, ale správce vkladu 

požaduje vstupní poplatek. 

Hodnocení jednotlivých fondů jsou založená na aktuálních hodnotách výnosového 

procenta, porovnání výše poplatků a časového investičního horizontu. Pro správná 

rozhodnutí je vhodné rozšířit kriteria o sledování dlouhodobého vývoje fondu apod. 

Věřím, že společnosti by jistě byly ochotny vyjednat s obcí specifické podmínky.  
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Obec měla několik let investované peníze ve fondu, který je jednoznačně určen 

pro velmi krátkodobé investování s nízkým úročením. Nabyla jsem pocit, 

že hospodaření s volnými prostředky  a jejich investice jsou značně podceňovány. Obci 

bych navrhla ke zvážení, zda by nebylo vhodné najmout finančního poradce.  

Nezávislý finanční poradce by se staral o obecní portfolio. Doporučil by obci 

vhodné produkty, sledoval by jejich vývoj a pozici na finančním trhu, podával by 

návrhy na změny. Cena konzultace se pohybuje od 500 Kč za hodinu. 

Další možností je oslovit společnosti OVB Allfinanz, a. s., Fio, burzovní 

společnost, a. s., ZFP akademie, a. s., AWD Česká republika s. r. o., které také nabízí 

finanční poradenství. Agenti zastupující zmíněné korporace jsou placeni provizemi od 

sjednaných společností, takže obec za služby nic neplatí, ale poradce není zcela 

nezávislý. Svými znalostmi trhu pokryjí asi 70 % nabízených produktů.  

4.2 Využití finanční podpory z fondů EU 

Regionální operační programy pro NUTS II3 (dále jen ROP pro NUTS II) 

navazují na Společné  regionální programy pro období 2004 – 2006. Jsou 

spolufinancovány z evropských fondů. V programovém období 2007 – 2013 bude 

Česká republika využívat až 26,7 miliard € (cca 774 miliard Kč).  

Jihomoravský kraj společně s krajem Vysočina spadá do ROP pro NUTS II 

Jihovýchod.  ROP pro NUTS II Jihovýchod je spolufinancován z Evropského fondu 

regionálního rozvoje. Celková alokace na tento program je 704,5 mil €, 15 % z celkové 

částky. 

Nově koncipované programy směřují k řešení problémů vázaných na konkrétní 

oblasti ČR. Podporují využití potenciálu daného území tak, aby přispívaly k jeho 

vyváženému rozvoji, posílily jeho konkurenceschopnost a zvýšily kvalitu života 

obyvatel.  

                                                   
3 Územní jednotky Evropské unie na úrovni oblastí vytvořené pro statistické účely Eurostatu 
(statistický úřad EU) pro porovnání ekonomických ukazatelů členských zemí EU. Zkratka z 
francouzského Nomenclature des Unites Territoriales Statistique.  
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Specifické cíle regionálních operačních programů jsou:  

4 Modernizace technické infrastruktury zvyšující přitažlivost regionu 

pro investice při zohledňování ochrany životního prostředí. 

4 Zvýšení prosperity regionu vytvářením prostředí pro rozvoj malých 

a středních podniků včetně prostředí pro inovace a vytváření nových 

pracovních příležitostí. 

4 Zvýšení podílu cestovního ruchu na hospodářské prosperitě regionu 

a na vytváření pracovních příležitostí. 

4 Modernizace a zlepšení podmínek pro obyvatele ve městech a na venkově 

související s rozvojem hmotného prostředí, lidských zdrojů, kultury 

a volnočasových aktivit, přispívajících ke zvýšení atraktivity těchto území 

pro hospodářský rozvoj. [26] 

Tabulka č. 16 – Strategické cíle ROP pro NUTS II 

ROP NUTS II Jihovýchod 

- rozvoj dopravní infrastruktury 
v regionu - rozvoj urbanizačních center 

- rozvoj dopravní obslužnosti a 
veřejné dopravy - rozvoj regionálních středisek 

- obnova vozového parku 
drážních vozidel hromadné 
přepravy osob. 

- rozvoj a stabilizace venkovských 
sídel 

D
os

tu
pn

os
t d

op
ra

vy
 

- rozvoj infrastruktury pro 
nemotornou dopravu R

oz
vo

j m
ěs

t a
 v

en
ko

vs
ký

ch
 sí

de
l 

-veřejné služby regionálního 
významu 

- rozvoj infrastruktury pro 
cestovní ruch 

- aktivity spojené s realizací a 
řízením ROP 

- rozvoj služeb v cestovního 
ruchu - podpora absorpční kapacity 

R
oz

vo
j c

es
to

vn
íh

o 
ru

ch
u 

  

Te
ch

ni
ck

á 
po

m
oc

 

- podpora absorpční kapacity 

Pramen: Strategické cíle ROP pro NUTS II. [27] 
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ROP pro NUTS II Jihovýchod  reaguje na potřeby kraje Vysočina 

a Jihomoravského kraje a uvádí jejich nedostatky, které je nutné napravit, protože mají 

zásadní význam pro další rozvoj a je možné je financovat ze strukturálních fondů. 

Strategické cíle ROP pro NUTS II Jihovýchod jsou shrnuty v Tabulce č. 12. [27] 

ROP pro NUTS II Jihovýchod byl sestaven na základě identifikovaných potřeb 

v Programu rozvoje kraje. Program rozvoje kraje je střednědobý plán k podpoře 

územního rozvoje s důrazem na sociálně ekonomickou sféru. Stanovuje strategické cíle 

a aktivity formou konkrétních opatření a projektů, určuje jejich nositele, stanovuje 

způsob financování. Program rozvoje Jihomoravského kraje stanovuje několik dílčích 

cílů. [27] 

Tabulka č. 17 – Program rozvoje Jihomoravského kraje 

PROGRAM ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

 Dostupnost 
dopravy 

Rozvoj 
udržitelného 
cestovního 

ruchu 

Udržitelný rozvoj 
měst a 

venkovských sídel 

Podnikání, výzkum, inovace X XX X 

Rozvoj venkova   XX 

Lidské zdroje a trh práce  X XXX 

Dostupnost a infrastruktura XXX   

Životní prostředí a přírodní 
zdroje 

  X 

Integrovaný rozvoj území  X X 

Poznámka: X - prioritní osa ROP není přímo zaměřená na danou prioritu PR JMK, ale 
zprostředkovaně napomáhá k dosažení jejích cílů; XX - prioritní osa ROP významně napomáhá 
dosažení cílů dané priority PR JMK; XXX – prioritní osa ROP je dominantně zaměřená na 
dosažení cílů dané priority PRJMK 

Pramen: Program rozvoje Jihomoravského kraje. [25] 
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V kapitole 2.2 - SWOT analýza jsem vyhodnotila situaci obce. Porovnáme-li 

slabé stránky a příležitosti obce s dominantními záměry Programu rozvoje 

Jihomoravského kraje, můžeme konstatovat, že obec by mohla úspěšně žádat o finanční 

podporu a zapojit se tak do ROP pro NUTS II.  

Získat finanční podporu z fondů EU představuje pro obec velkou příležitost. Dřív 

nebo později by musela stejně investovat do oblastí, které se nyní chystá podpořit EU. 

Finanční spoluúčast EU by tak obci ušetřila množství výdajů. Obec by mohla uspořené 

prostředky investovat do vlastních projektů podle aktuálních potřeb obce. Prostředky by 

se mohly také vložit do některého zajímavého finančního produktu. 

Jestliže chce být obec úspěšným žadatelem, měla by si stanovit priority rozvoje 

v souladu s dominantními cíli ROP pro NUTS II. Tak by se zvýšila pravděpodobnost 

úspěšné žádosti. Dále by měla pečlivě vypracovat realizační plán, nejlépe za pomoci 

zkušené a úspěšné konzultační kanceláře, kterých je na trhu celá řada. Důležité je dbát 

na formální správnost dokumentů. Lze tak předcházet pozdějším nepříjemnostem. 
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5 Závěr 
Cílem práce bylo analyzovat rozpočet obce Hrušovany u Brna a navrhnout kroky 

vedoucí ke zlepšení hospodaření  

V analytické části byla porovnána příjmová a výdajová strana rozpočtů v letech 

2003 až 2006, stručně bylo zahrnuto financování.  

Nejdříve byly provedeny rozbory jednotlivých příjmových kategorií. Byla 

hodnocena jejich struktura a vývoj. Postupně byly zpracovány daňové příjmy, 

nedaňové, kapitálové a nakonec dotace. V každé skupině bylo uvedeno pět 

nejobjemnějších seskupení, která byla analyzována a hodnocena více podrobně. Vývoj 

struktury pěti největších tříd v každé kategorii je pro přehlednost napsán do tabulky 

a graficky zpracován. Obdobný postup byl uplatněn i u výdajů. 

Hospodaření obce lze hodnotit kladně. V letech 2003 až 2006 byl rozpočet obce 

Hrušovany u Brna vždy vyrovnaný. Vzhledem k této skutečnosti nebylo nutné 

navrhnout jinou skladbu rozpočtu. 

Ve sledovaném období obec disponovala poměrně velkým objemem peněžních 

prostředků uložených na běžném účtu nebo investovaných do nepříliš výnosných 

podílových listů. Politika uložení volných peněžních prostředků je v obci značně 

podceňována. Předložené návrhy jsou zaměřeny na její zlepšení. 

Volné peněžní prostředky obce jsou uloženy na Běžném účtu v české měně 

pro klienty komunální sféry u České spořitelny, a. s. U jiných bankovních institucí byly 

vyhledány produkty určené pro municipality a jejich denní hospodaření a následně byly 

porovnány mezi sebou podle zvolených kriterií, kterými byly úroková míra, výše 

poplatků a možnost otevření kontokorentu. 

Obci lze doporučit kombinaci Běžného účtu v české měně pro klienty komunální 

sféry u České spořitelny, a. s. a ING Konta u ING Bank N. V. Na účtu České 

spořitelny, a. s. lze nechat minimální částku 5 000 tis. Kč, aby bylo ponecháno 

úročení 1,7 % p. a. a zároveň možnost čerpat úvěr. Druhou část peněz je možné 

vložit na ING Konto kvůli výhodné úrokové míře, 1,9 % p. a. 
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Od roku 1999 obec drží podílové listy otevřeného fondu Sporoinvest Investiční 

společnosti České spořitelny, a. s. v různém množství. K 31. 12. 2006 obec vlastnila 

podílové listy v hodnotě 7 758 tis. Kč. Opět bylo vybráno a porovnáno několik fondů 

kolektivního investování. Vybranými kriterii byly aktuálně uváděná míra roční 

výnosnosti, velikost poplatků a doporučený časový horizont investice. 

Zde však nevychází jednoznačné řešení. Společnosti nabízí vysoké zhodnocení 

za cenu vyšších poplatků, nebo malou výnosnost a nižší poplatky, a proto je složité 

rozhodnout, které podílové listy jsou nejvhodnější pro investování. 

Vzhledem k dané situaci lze obci navrhnout, aby zvážila, zda by nebylo vhodné 

najmout nezávislého finančního poradce, který by se staral o obecní portfolio. 

Existuje také jiná eventualita. Obrátit se na společnosti typu OVB Allfinanz, a. s., 

Fio, burzovní společnost, a. s., ZFP akademie,a. s., AWD Česká republika s. r. o. Agenti 

zastupující zmíněné korporace jsou placeni provizemi od sjednaných společností,takže 

obec za služby neplatí, avšak poradce není zcela nezávislý. 

Dalším cílem bylo také prošetřit možnosti získání grantu z fondů EU. Současná 

situace pro podání žádosti je velice příznivá díky ROP pro NUTS II. Jestliže chce být 

obec úspěšným uchazečem o finanční podporu EU, měla by si stanovit priority rozvoje 

v souladu s dominantními cíli ROP pro NUTS II. 

Svojí prací bych chtěla prospět nejen obci Hrušovany u Brna, ale také jiným 

obcím, které mohou aplikovat nalezená řešení, a tak zefektivnit svoje hospodaření. 
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7 Seznam zkratek  
ČR  Česká republika  

EU  Evropská unie  

FO  fyzická osoba 

NUTS II územní jednotky Evropské unie na úrovni oblastí vytvořené 

pro statistické účely Eurostatu (statistický úřad EU) pro porovnání 

ekonomických ukazatelů členských zemí EU; zkratka z francouzského 

Nomenclature des Unites Territoriales Statistique  

O. S  organizační složky 

PO  právnická osoba  

P. O.  příspěvková organizace 

PRIBID referenční úroková sazba vyhlašovaná Českou národní bankou 

pro mezibankovní nákupy depozit; zkratka z anglického Prague 

Interbank Bid Rate  

ROP regionální operační programy 

SDH  dobrovolné sdružení hasičů  

SWOT  metoda analýza, díky které je možno zhodnotit silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby spojené s určitým projektem; zkratka z anglického 

Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats 
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8 Seznam příloh 
 

Příloha č. 1 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních a samosprávních celků a dobrovolných 

svazků obcí sestavený k 31. 12. 2003 v Kč. 
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9 Přílohy 
Příloha č. 1 

Ministerstvo financí                                                                                                          
schváleno čj. 111/138 224/2002                                                       F I N   2 - 12 M      
                                                                                                                              
 
               VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 
     ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ 
                            
                            sestavený k 31.12.2003   v Kč                                  
 
                                                                                                   Rok       Měsíc      IČO                                                                                                                  2003      12         00281824                                                                            
 
Název nadřízeného orgánu          : 
Název a sídlo vykazující jednotky :  Obec Hrušovany                                     
                                     ,  66462 Hrušovany u Brna 
 
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 
                      
 
Paragraf  Položka                                                        Schválený                Rozpočet            
Výsledek od 
                                                                          rozpočet        %     po změnách      
%    začátku roku 
  a       b                                                                 -1-                    -2-                     
-3-    
                                                                            
0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků      3340000.00  107.62     3340000.00  
107.62     3594416.00 
0000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti                    1265000.00   90.76     1265000.00   
90.76     1148070.00 
0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů                          236000.00   94.00      236000.00   
94.00      221829.00 
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob                                  3480000.00  109.98     3480000.00  
109.98     3827262.00 
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce                           580000.00   39.44      580000.00   
39.44      228780.00 
0000 1211 Daň z přidané hodnoty                                          5410000.00  106.60     5410000.00  
106.60     5766884.00 
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa                        0.00    0.00           0.00    
0.00         644.00 
0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu                       1050000.00   99.03     1050000.00   
99.03     1039779.00 
0000 1341 Poplatek ze psů                                                  35000.00  114.05       35000.00  
114.05       39916.00 
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství                       20000.00  160.27       20000.00  
160.27       32054.00 
0000 1344 Poplatek ze vstupného                                             3000.00  684.40        3000.00  
684.40       20532.00 
0000 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst                   2000.00  105.00        2000.00  
105.00        2100.00 
0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj                  236700.00   85.15      236700.00   
85.15      201543.00 
0000 1361 Správní poplatky                                                180000.00  143.77      180000.00  
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143.77      258780.00 
0000 1511 Daň z nemovitostí                                              1170000.00  133.79     1170000.00  
133.79     1565308.00 
0000 4111 Neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu            0.00    0.00       46000.00  
100.00       46000.00 
0000 4112 Neinv.přijaté dotace ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač. vzta      269700.00  100.00      269700.00  
100.00      269700.00 
0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté dotace ze stát.rozpočtu                   0.00    0.00      200000.00  
100.00      200000.00 
0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí                              53300.00  334.31      178300.00   
99.94      178188.00 
0000 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů                           6510000.00  102.26     6657200.00  
100.00     6657200.00 
0000 4134 Převody z rozpočtových účtů                                          0.00    0.00           0.00    
0.00       58735.00 
0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů                                    0.00    0.00           0.00    
0.00       55215.00 
0000 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu                  0.00    0.00     1600000.00  
100.00     1600000.00 
0000 4229 Ostatní investič. přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně           0.00    0.00      650000.00  
100.00      650000.00 
                                                                            
000 **                                                                  23840700.00  116.03    26608900.00  
103.96    27662935.00 
                                                                            
1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                                       225000.00  104.52      225000.00  
104.52      235167.50 
1012 3111 Příjmy z prodeje pozemků                                       5800000.00  102.12     5800000.00  
102.12     5922736.00 
1012 *    Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.                       6025000.00  102.21     6025000.00  
102.21     6157903.50 
                                                                            
101 **    Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj                            6025000.00  102.21     6025000.00  
102.21     6157903.50 
                                                                            
2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů       500000.00  137.23      500000.00  
137.23      686140.60 
2119 *    Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky             500000.00  137.23      500000.00  
137.23      686140.60 
                                                                            
211 **    Záležitosti těžebního průmyslu a energet                        500000.00  137.23      500000.00  
137.23      686140.60 
                                                                            
3111 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                            85000.00  103.55       85000.00  
103.55       88020.00 
3111 *    Předškolní zařízení                                              85000.00  103.55       85000.00  
103.55       88020.00 
3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                            12500.00  137.40       12500.00  
137.40       17175.00 
3113 *    Základní školy                                                   12500.00  137.40       12500.00  
137.40       17175.00 
                                                                            
311 **    Zařízení předškolní výchovy a základního                         97500.00  107.89       97500.00  
107.89      105195.00 
                                                                            
3313 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                            85000.00    0.00       85000.00    
0.00           0.00 
3313 *    Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archivál       85000.00    0.00       85000.00    
0.00           0.00 
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                            13000.00   97.38       13000.00   
97.38       12660.00 
3314 *    Činnosti knihovnické                                             13000.00   97.38       13000.00   
97.38       12660.00 
                                                                            
331 **    Kultura                                                          98000.00   12.92       98000.00   
12.92       12660.00 
                                                                            
3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                            10000.00  167.95       10000.00  
167.95       16795.00 
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3341 *    Rozhlas a televize                                               10000.00  167.95       10000.00  
167.95       16795.00 
3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                             2500.00   94.80        2500.00   
94.80        2370.00 
3349 *    Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků                        2500.00   94.80        2500.00   
94.80        2370.00 
                                                                            
334 **    Sdělovací prostředky                                             12500.00  153.32       12500.00  
153.32       19165.00 
                                                                            
3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                           100000.00  107.33      100000.00  
107.33      107327.00 
3419 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí          250000.00   53.98      250000.00   
53.98      134951.00 
3419 *    Ostatní tělovýchovná činnost                                    350000.00   69.22      350000.00   
69.22      242278.00 
                                                                            
341 **    Tělovýchova                                                     350000.00   69.22      350000.00   
69.22      242278.00 
                                                                            
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                          1060000.00   21.26     1060000.00   
21.26      225319.00 
3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí          655000.00  141.29      655000.00  
141.29      925420.81 
3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                             0.00    0.00           0.00    
0.00       34532.00 
3612 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí           500000.00  268.30      500000.00  
268.30     1341501.03 
3612 *    Bytové hospodářství                                            2215000.00  114.08     2215000.00  
114.08     2526772.84 
                                                                            
361 **    Rozvoj bydlení a bytové hospodářství                           2215000.00  114.08     2215000.00  
114.08     2526772.84 
                                                                            
3631 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí               0.00    0.00           0.00    
0.00        4049.50 
3631 *    Veřejné osvětlení                                                    0.00    0.00           0.00    
0.00        4049.50 
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                            95000.00  110.23       95000.00  
110.23      104719.20 
3632 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.                                    7000.00  118.41        7000.00  
118.41        8289.00 
3632 *    Pohřebnictví                                                    102000.00  110.79      102000.00  
110.79      113008.20 
                                                                            
363 **    Komunální služby a územní rozvoj                                102000.00  114.76      102000.00  
114.76      117057.70 
                                                                            
5311 2210 Přijaté sankční platby                                           10000.00   35.00       10000.00   
35.00        3500.00 
5311 *    Bezpečnost a veřejný pořádek                                     10000.00   35.00       10000.00   
35.00        3500.00 
                                                                            
531 **    Bezpečnost a veřejný pořádek                                     10000.00   35.00       10000.00   
35.00        3500.00 
                                                                            
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                           110000.00  144.65      110000.00  
144.65      159120.00 
6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí          220000.00  103.76      220000.00  
103.76      228271.00 
6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého majetku                                0.00    0.00           0.00    
0.00         100.00 
6171 2322 Přijaté pojistné náhrady                                             0.00    0.00           0.00    
0.00        4141.00 
6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                             0.00    0.00           0.00    
0.00       58512.40 
6171 *    Činnost místní správy                                           330000.00  136.41      330000.00  
136.41      450144.40 
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617 **    Regionální a místní správa                                      330000.00  136.41      330000.00  
136.41      450144.40 
                                                                            
6310 2141 Příjmy z úroků (část)                                           100000.00  297.97      100000.00  
297.97      297968.61 
6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend                            1510000.00  109.75     1510000.00  
109.75     1657260.90 
6310 *    Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                    1610000.00  121.44     1610000.00  
121.44     1955229.51 
                                                                            
631 **    Obecné příjmy a výdaje z finančních oper                       1610000.00  121.44     1610000.00  
121.44     1955229.51 
                                                                            
6402 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                             0.00    0.00           0.00    
0.00          75.00 
6402 *    Finanční vypořádání minulých let                                     0.00    0.00           0.00    
0.00          75.00 
                                                                            
640 **    Ostatní činnosti                                                     0.00    0.00           0.00    
0.00          75.00 
                                                                            
                                                                            
PŘÍJMY celkem:   **************************************************     35190700.00  113.49    37958900.00  
105.22    39939056.55 
                                                                            
 
 
 
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 
                      
 
Paragraf  Položka                                                        Schválený                Rozpočet       
%    Výsledek od 
                                                                          rozpočet        %     po změnách           
začátku roku 
  a       b                                                                 -1-                     -2-                    
-3-    
                                                                            
1012 5165 Nájemné za půdu                                                   1000.00  275.50        2800.00   
98.39        2755.00 
1012 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                           1000.00  660.00        6600.00  
100.00        6600.00 
1012 5169 Nákup ostatních služeb                                               0.00    0.00       47700.00   
99.86       47633.00 
1012 5362 Platby daní a poplatků                                          200000.00  107.83      216000.00   
99.84      215660.00 
1012 6130 Pozemky                                                        2300000.00   92.42     2228900.00   
95.37     2125717.00 
1012 *    Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.                       2502000.00   95.86     2502000.00   
95.86     2398365.00 
                                                                            
101 **    Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj                            2502000.00   95.86     2502000.00   
95.86     2398365.00 
                                                                            
2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                     0.00    0.00       14300.00   
99.82       14274.00 
2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                 25000.00    1.68       10700.00    
3.93         420.00 
2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                         126000.00   46.35      125900.00   
46.39       58401.00 
2212 5169 Nákup ostatních služeb                                           10000.00   86.06       10000.00   
86.06        8605.90 
2212 5171 Opravy a udržování                                              250000.00    5.93      250000.00    
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5.93       14825.30 
2212 5362 Platby daní a poplatků                                               0.00    0.00         100.00  
100.00         100.00 
2212 6121 Budovy, haly a stavby                                         23000000.00   73.36    22750000.00   
74.17    16873196.40 
2212 6126 Projektová dokumentace                                          100000.00   29.43      100000.00   
29.43       29434.00 
2212 *    Silnice                                                       23511000.00   72.30    23261000.00   
73.08    16999256.60 
2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                  1000.00 7318.00       73200.00   
99.97       73180.00 
2219 5171 Opravy a udržování                                              450000.00   47.23      377800.00   
56.25      212524.20 
2219 *    Ostatní záležitosti pozemních komunikací                        451000.00   63.35      451000.00   
63.35      285704.20 
                                                                            
221 **    Pozemní komunikace                                            23962000.00   72.13    23712000.00   
72.90    17284960.80 
                                                                            
2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                 20000.00    0.00       20000.00    
0.00           0.00 
2310 6121 Budovy, haly a stavby                                           100000.00    0.00           0.00    
0.00           0.00 
2310 6313 Inv.dotace nefinanč.podnikatelským subjemtům-právnic. osob           0.00    0.00      100000.00  
100.00      100000.00 
2310 *    Pitná voda                                                      120000.00   83.33      120000.00   
83.33      100000.00 
                                                                            
231 **    Pitná voda                                                      120000.00   83.33      120000.00   
83.33      100000.00 
                                                                            
2321 5171 Opravy a udržování                                               70000.00   71.43       70000.00   
71.43       50000.00 
2321 6121 Budovy, haly a stavby                                            60000.00    0.00       60000.00    
0.00           0.00 
2321 6126 Projektová dokumentace                                           50000.00    0.00       50000.00    
0.00           0.00 
2321 *    Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly             180000.00   27.78      180000.00   
27.78       50000.00 
                                                                            
232 **    Odvádění a čištění odpadních vod                                180000.00   27.78      180000.00   
27.78       50000.00 
                                                                            
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím       3630000.00   99.91     3633000.00   
99.83     3626797.00 
3111 *    Předškolní zařízení                                            3630000.00   99.91     3633000.00   
99.83     3626797.00 
3113 5321 Neinvestiční dotace obcím                                        68100.00   43.41       46400.00   
63.70       29559.00 
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím       4435000.00  103.96     4610700.00  
100.00     4610700.00 
3113 *    Základní školy                                                 4503100.00  103.05     4657100.00   
99.64     4640259.00 
                                                                            
311 **    Zařízení předškolní výchovy a základního                       8133100.00  101.65     8290100.00   
99.72     8267056.00 
                                                                            
3141 5321 Neinvestiční dotace obcím                                        35000.00  115.62       40500.00   
99.92       40468.00 
3141 *    Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání         35000.00  115.62       40500.00   
99.92       40468.00 
                                                                            
314 **    Ostatní zař. související s výchovou a vz                         35000.00  115.62       40500.00   
99.92       40468.00 
                                                                            
3313 5021 Ostatní osobní výdaje                                            30000.00   32.00       30000.00   
32.00        9600.00 
3313 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs       18000.00    0.00       18000.00    
0.00           0.00 
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3313 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                   2100.00    0.00        2100.00    
0.00           0.00 
3313 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                                       300.00    0.00         300.00    
0.00           0.00 
3313 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                  4000.00  338.32       13600.00   
99.51       13533.00 
3313 5151 Studená voda                                                      2500.00  120.20        3500.00   
85.86        3005.00 
3313 5154 Elektrická energie                                               20000.00   80.05       20000.00   
80.05       16010.50 
3313 5161 Služby pošt                                                        300.00    0.00         300.00    
0.00           0.00 
3313 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací                           5000.00   35.98        5000.00   
35.98        1799.16 
3313 5163 Služby peněžních ústavů                                           1300.00  100.00        1300.00  
100.00        1300.00 
3313 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                           5000.00   75.08        5000.00   
75.08        3754.00 
3313 5169 Nákup ostatních služeb                                           45000.00    0.00       38000.00    
0.00           0.00 
3313 5171 Opravy a udržování                                               27000.00    0.00       23400.00    
0.00           0.00 
3313 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                  3000.00    0.00        3000.00    
0.00           0.00 
3313 5362 Platby daní a poplatků                                            2000.00    5.40        2000.00    
5.40         108.00 
3313 *    Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archivál      165500.00   29.67      165500.00   
29.67       49109.66 
3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                            110000.00  105.21      116800.00   
99.08      115731.00 
3314 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs       42000.00  105.38       44300.00   
99.91       44259.00 
3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                  17000.00   70.42       12000.00   
99.77       11972.00 
3314 5132 Ochranné pomůcky                                                   500.00   92.40         500.00   
92.40         462.00 
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                                     72000.00   71.61       89900.00   
57.35       51561.40 
3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                  4000.00 1037.30       44000.00   
94.30       41492.00 
3314 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                  1800.00  186.08        4800.00   
69.78        3349.50 
3314 5151 Studená voda                                                      1000.00   53.95        1000.00   
53.95         539.50 
3314 5153 Plyn                                                              6000.00   86.84        6000.00   
86.84        5210.11 
3314 5154 Elektrická energie                                                6000.00   15.69        6000.00   
15.69         941.52 
3314 5161 Služby pošt                                                       1000.00   48.67        1000.00   
48.67         486.70 
3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací                           7800.00  108.84       10800.00   
78.61        8489.66 
3314 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                              0.00    0.00         100.00   
62.20          62.20 
3314 5169 Nákup ostatních služeb                                            5400.00   38.89        5300.00   
39.62        2100.00 
3314 5171 Opravy a udržování                                                   0.00    0.00       42000.00    
0.00           0.00 
3314 *    Činnosti knihovnické                                            274500.00  104.43      384500.00   
74.55      286656.59 
                                                                            
331 **    Kultura                                                         440000.00   76.31      550000.00   
61.05      335766.25 
                                                                            
3341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                  1000.00    7.60        1000.00    
7.60          76.00 
3341 5169 Nákup ostatních služeb                                          120000.00   77.20      120000.00   
77.20       92637.60 
3341 5171 Opravy a udržování                                               10000.00   56.75        9700.00   
58.51        5675.50 
3341 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                     0.00    0.00         300.00   
83.83         251.50 
3341 *    Rozhlas a televize                                              131000.00   75.30      131000.00   
75.30       98640.60 
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3349 5169 Nákup ostatních služeb                                           65000.00  122.45       80000.00   
99.49       79595.20 
3349 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                  3000.00    8.72        3000.00    
8.72         261.50 
3349 *    Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků                       68000.00  117.44       83000.00   
96.21       79856.70 
                                                                            
334 **    Sdělovací prostředky                                            199000.00   89.70      214000.00   
83.41      178497.30 
                                                                            
3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                  2000.00   83.73        3000.00   
55.82        1674.60 
3399 5194 Věcné dary                                                       78000.00   76.75       77000.00   
77.75       59866.40 
3399 5223 Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem          400000.00    0.00           0.00    
0.00           0.00 
3399 6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem              0.00    0.00      400000.00  
100.00      400000.00 
3399 *    Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků           480000.00   96.15      480000.00   
96.15      461541.00 
                                                                            
339 **    Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír                        480000.00   96.15      480000.00   
96.15      461541.00 
                                                                            
3419 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                            138700.00  103.39      143500.00   
99.94      143408.00 
3419 5021 Ostatní osobní výdaje                                             1000.00    0.00        1000.00    
0.00           0.00 
3419 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs       56300.00   98.36       56300.00   
98.36       55378.00 
3419 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                  19200.00   99.96       19200.00   
99.96       19193.00 
3419 5132 Ochranné pomůcky                                                  2000.00   88.00        2000.00   
88.00        1760.10 
3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                 10000.00  206.20       20700.00   
99.61       20620.16 
3419 5151 Studená voda                                                     20000.00  100.08       20100.00   
99.58       20016.00 
3419 5153 Plyn                                                            150000.00  136.01      204100.00   
99.95      204007.74 
3419 5154 Elektrická energie                                              105000.00  104.11      109500.00   
99.83      109318.94 
3419 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací                           5000.00   81.27        4700.00   
86.46        4063.74 
3419 5163 Služby peněžních ústavů                                          15000.00   94.00       14300.00   
98.60       14100.00 
3419 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                          10000.00   86.01       10000.00   
86.01        8600.90 
3419 5169 Nákup ostatních služeb                                           10000.00    0.00           0.00    
0.00           0.00 
3419 5171 Opravy a udržování                                               40000.00   17.36       16800.00   
41.34        6945.00 
3419 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením                         580000.00   15.49       99900.00   
89.91       89817.30 
3419 6322 Investiční transfery občanským sdružením                             0.00    0.00      500000.00  
100.00      500000.00 
3419 *    Ostatní tělovýchovná činnost                                   1162200.00  103.01     1222100.00   
97.96     1197228.88 
                                                                            
341 **    Tělovýchova                                                    1162200.00  103.01     1222100.00   
97.96     1197228.88 
                                                                            
3513 5321 Neinvestiční dotace obcím                                        87000.00   67.08       87000.00   
67.08       58360.00 
3513 *    Lékařská služba první pomoci                                     87000.00   67.08       87000.00   
67.08       58360.00 
                                                                            
351 **    Ambulantní péče                                                  87000.00   67.08       87000.00   
67.08       58360.00 
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3612 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                            450000.00   85.37      450000.00   
85.37      384169.00 
3612 5021 Ostatní osobní výdaje                                                0.00    0.00        3800.00  
100.00        3800.00 
3612 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs      150000.00   95.90      150000.00   
95.90      143854.00 
3612 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                  55000.00   83.42       55000.00   
83.42       45881.00 
3612 5132 Ochranné pomůcky                                                  3000.00    0.78        3000.00    
0.78          23.30 
3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                100000.00   86.67      100000.00   
86.67       86667.00 
3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                  4000.00  199.84        8000.00   
99.92        7993.50 
3612 5151 Studená voda                                                    150000.00   66.05      150000.00   
66.05       99069.40 
3612 5153 Plyn                                                            235000.00    0.07      235000.00    
0.07         157.00 
3612 5154 Elektrická energie                                               25000.00   95.97       25000.00   
95.97       23992.11 
3612 5161 Služby pošt                                                      10000.00    0.00        6200.00    
0.00           0.00 
3612 5163 Služby peněžních ústavů                                          10000.00   89.00       10000.00   
89.00        8900.00 
3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                          35000.00   49.60       35000.00   
49.60       17360.90 
3612 5167 Služby školení a vzdělávání                                       5000.00    0.00        5000.00    
0.00           0.00 
3612 5169 Nákup ostatních služeb                                          165000.00    1.90      111200.00    
2.82        3131.49 
3612 5171 Opravy a udržování                                              298000.00   34.76      298000.00   
34.76      103589.60 
3612 5362 Platby daní a poplatků                                           20000.00  348.78       69800.00   
99.94       69755.00 
3612 *    Bytové hospodářství                                            1715000.00   58.21     1715000.00   
58.21      998343.30 
                                                                            
361 **    Rozvoj bydlení a bytové hospodářství                           1715000.00   58.21     1715000.00   
58.21      998343.30 
                                                                            
3631 5171 Opravy a udržování                                              295000.00   80.04      295000.00   
80.04      236112.77 
3631 *    Veřejné osvětlení                                               295000.00   80.04      295000.00   
80.04      236112.77 
3632 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                             52500.00   87.49       52500.00   
87.49       45934.00 
3632 5021 Ostatní osobní výdaje                                             1000.00  426.00        4300.00   
99.07        4260.00 
3632 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs       20400.00   84.28       18400.00   
93.44       17193.00 
3632 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                   8100.00   20.95        3400.00   
49.91        1697.00 
3632 5132 Ochranné pomůcky                                                  1800.00   83.50        1800.00   
83.50        1503.00 
3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                  1000.00  175.87        2000.00   
87.93        1758.70 
3632 5151 Studená voda                                                      5000.00  106.86        5400.00   
98.95        5343.10 
3632 5155 Pevná paliva                                                      1000.00    0.00        1000.00    
0.00           0.00 
3632 5171 Opravy a udržování                                               10000.00  114.07       12000.00   
95.06       11407.00 
3632 6121 Budovy, haly a stavby                                           600000.00   36.27      600000.00   
36.27      217622.00 
3632 *    Pohřebnictví                                                    700800.00   43.77      700800.00   
43.77      306717.80 
3633 5021 Ostatní osobní výdaje                                                0.00    0.00       33900.00   
84.01       28480.00 
3633 5362 Platby daní a poplatků                                          100000.00    0.30      100000.00    
0.30         300.00 
3633 6121 Budovy, haly a stavby                                          5700000.00   59.16     7714600.00   
43.71     3372230.02 
3633 6126 Projektová dokumentace                                               0.00    0.00       21000.00  
100.00       21000.00 
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3633 *    Výstavba a údržba místních inženýrských sítí                   5800000.00   59.00     7869500.00   
43.48     3422010.02 
3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku                        0.00    0.00      250000.00   
94.59      236480.50 
3635 *    Územní plánování                                                     0.00    0.00      250000.00   
94.59      236480.50 
                                                                            
363 **    Komunální služby a územní rozvoj                               6795800.00   61.82     9115300.00   
46.09     4201321.09 
                                                                            
3721 5169 Nákup ostatních služeb                                           10000.00   35.28       10000.00   
35.28        3528.00 
3721 *    Sběr a svoz nebezpečných odpadů                                  10000.00   35.28       10000.00   
35.28        3528.00 
3722 5169 Nákup ostatních služeb                                          900000.00   96.70      900000.00   
96.70      870257.80 
3722 *    Sběr a svoz komunálních odpadů                                  900000.00   96.70      900000.00   
96.70      870257.80 
3723 5169 Nákup ostatních služeb                                          250000.00  111.00      290000.00   
95.69      277489.20 
3723 *    Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál      250000.00  111.00      290000.00   
95.69      277489.20 
                                                                            
372 **    Nakládání s odpady                                             1160000.00   99.25     1200000.00   
95.94     1151275.00 
                                                                            
3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                            534000.00   74.18      523900.00   
75.61      396113.00 
3745 5021 Ostatní osobní výdaje                                            10000.00  200.41       20100.00   
99.71       20041.00 
3745 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs      208000.00   73.35      208000.00   
73.35      152570.00 
3745 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                  82000.00   64.61       82000.00   
64.61       52983.00 
3745 5132 Ochranné pomůcky                                                  9400.00  111.85       10600.00   
99.19       10513.84 
3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                 25000.00  117.64       30000.00   
98.03       29410.06 
3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                 15000.00  174.36       28800.00   
90.81       26153.84 
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva                                           33000.00   78.69       33000.00   
78.69       25968.40 
3745 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací                              0.00    0.00        4000.00   
87.62        3504.71 
3745 5163 Služby peněžních ústavů                                           1000.00    0.00        1000.00    
0.00           0.00 
3745 5169 Nákup ostatních služeb                                           60000.00    0.00       44200.00    
0.00           0.00 
3745 5171 Opravy a udržování                                              120000.00   14.31      111000.00   
15.47       17172.60 
3745 5175 Pohoštění                                                         1000.00  177.46        1800.00   
98.59        1774.60 
3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení                                         0.00    0.00      200000.00   
91.00      182006.00 
3745 6126 Projektová dokumentace                                          150000.00    0.00      150000.00    
0.00           0.00 
3745 *    Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                            1248400.00   73.55     1448400.00   
63.39      918211.05 
                                                                            
374 **    Ochrana přírody a krajiny                                      1248400.00   73.55     1448400.00   
63.39      918211.05 
                                                                            
4319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                   500.00  659.00        3300.00   
99.85        3295.00 
4319 5151 Studená voda                                                      3000.00   77.18        3000.00   
77.18        2315.30 
4319 5154 Elektrická energie                                               20000.00   34.27       18500.00   
37.05        6854.79 
4319 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací                           1000.00    0.00         900.00    
0.00           0.00 
4319 5163 Služby peněžních ústavů                                           1000.00   70.00         700.00  
100.00         700.00 
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4319 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                              0.00    0.00         100.00   
50.00          50.00 
4319 5169 Nákup ostatních služeb                                          100000.00   30.46       52000.00   
58.57       30459.00 
4319 5171 Opravy a udržování                                                2000.00    0.00         700.00    
0.00           0.00 
4319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                  1000.00    0.00        1000.00    
0.00           0.00 
4319 5321 Neinvestiční dotace obcím                                            0.00    0.00       48000.00  
100.00       48000.00 
4319 5362 Platby daní a poplatků                                               0.00    0.00         300.00  
100.00         300.00 
4319 6122 Stroje, přístroje a zařízení                                     80000.00   75.00       80000.00   
75.00       60000.00 
4319 6126 Projektová dokumentace                                           20000.00    0.00       20000.00    
0.00           0.00 
4319 *    Ostatní soc.péče a pomoc starým a zdrav.postiž.(kromě ústa      228500.00   66.51      228500.00   
66.51      151974.09 
                                                                            
431 **    Sociální péče a pomoc starým a zdravotně                        228500.00   66.51      228500.00   
66.51      151974.09 
                                                                            
5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                            167200.00   34.14       57100.00   
99.97       57085.00 
5311 5019 Ostatní platy                                                   170000.00   10.84       18500.00   
99.57       18420.43 
5311 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs       87700.00   25.30       22200.00   
99.93       22185.00 
5311 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                  30300.00   29.07        8900.00   
98.98        8809.00 
5311 5134 Prádlo, oděv a obuv                                               9800.00    0.00           0.00    
0.00           0.00 
5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                                      2000.00    0.00           0.00    
0.00           0.00 
5311 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                  8400.00    5.82         500.00   
97.78         488.89 
5311 5156 Pohonné hmoty a maziva                                           25300.00    0.91         300.00   
76.36         229.09 
5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací                          11200.00   20.91        2400.00   
97.58        2341.92 
5311 5163 Služby peněžních ústavů                                           1400.00    0.00           0.00    
0.00           0.00 
5311 5167 Služby školení a vzdělávání                                       5600.00    0.00           0.00    
0.00           0.00 
5311 5169 Nákup ostatních služeb                                          102800.00    0.62        9800.00    
6.49         635.82 
5311 5171 Opravy a udržování                                               14100.00    0.00           0.00    
0.00           0.00 
5311 5321 Neinvestiční dotace obcím                                        22000.00 2034.10      448100.00   
99.87      447502.85 
5311 *    Bezpečnost a veřejný pořádek                                    657800.00   84.78      567800.00   
98.22      557698.00 
                                                                            
531 **    Bezpečnost a veřejný pořádek                                    657800.00   84.78      567800.00   
98.22      557698.00 
                                                                            
5512 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                             25000.00   99.08       25000.00   
99.08       24770.00 
5512 5132 Ochranné pomůcky                                                     0.00    0.00        7700.00   
70.22        5407.00 
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                100000.00    0.00      100000.00    
0.00           0.00 
5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                  6000.00  297.66       18300.00   
97.59       17859.60 
5512 5151 Studená voda                                                      1000.00  146.19        1500.00   
97.46        1461.90 
5512 5154 Elektrická energie                                                5000.00  142.55        7300.00   
97.64        7127.41 
5512 5156 Pohonné hmoty a maziva                                           10000.00   34.76       12000.00   
28.97        3476.10 
5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací                           5000.00  137.82        7400.00   
93.12        6890.99 
5512 5163 Služby peněžních ústavů                                           1000.00  100.00        1000.00  
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100.00        1000.00 
5512 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                           1500.00   49.63        2100.00   
35.45         744.40 
5512 5169 Nákup ostatních služeb                                          100000.00   14.55       15000.00   
96.99       14549.20 
5512 5171 Opravy a udržování                                               20000.00    6.97       10000.00   
13.93        1393.00 
5512 5175 Pohoštění                                                            0.00    0.00         400.00   
80.00         320.00 
5512 5229 Ost.neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím            0.00    0.00        2700.00    
0.00           0.00 
5512 5362 Platby daní a poplatků                                            1100.00  186.36        2100.00   
97.62        2050.00 
5512 6121 Budovy, haly a stavby                                                0.00    0.00       70000.00   
97.80       68462.80 
5512 *    Požární ochrana - dobrovolná část                               275600.00   56.43      282500.00   
55.05      155512.40 
                                                                            
551 **    Požární ochrana                                                 275600.00   56.43      282500.00   
55.05      155512.40 
                                                                            
6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                        715900.00  108.45      776400.00   
99.99      776360.00 
6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs      146500.00   99.25      145500.00   
99.93      145396.00 
6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                  58600.00   98.41       58600.00   
98.41       57670.00 
6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací                          25000.00   65.77       16500.00   
99.66       16443.46 
6112 5167 Služby školení a vzdělávání                                      10000.00   63.30        7000.00   
90.43        6330.00 
6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                  5000.00  137.06        8000.00   
85.66        6853.00 
6112 5175 Pohoštění                                                         4000.00   26.56        3000.00   
35.41        1062.30 
6112 *    Zastupitelstva obcí                                             965000.00  104.68     1015000.00   
99.52     1010114.76 
6114 5021 Ostatní osobní výdaje                                                0.00    0.00       10000.00  
100.00       10000.00 
6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                     0.00    0.00        6900.00  
100.29        6920.20 
6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                     0.00    0.00        1600.00  
103.50        1656.00 
6114 5901 Nespecifikované rezervy                                              0.00    0.00       27500.00    
0.00           0.00 
6114 *    Volby do Parlamentu ČR                                               0.00    0.00       46000.00   
40.38       18576.20 
                                                                            
611 **    Zastupitelské orgány                                            965000.00  106.60     1061000.00   
96.95     1028690.96 
                                                                            
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                           1256900.00   92.67     1256900.00   
92.67     1164832.00 
6171 5021 Ostatní osobní výdaje                                            20000.00   36.24       20000.00   
36.24        7248.00 
6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměs      489800.00   92.71      489800.00   
92.71      454116.00 
6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                 194500.00   89.50      194500.00   
89.50      174068.00 
6171 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem                 15000.00   85.24       15000.00   
85.24       12786.00 
6171 5132 Ochranné pomůcky                                                     0.00    0.00        1300.00   
94.44        1227.70 
6171 5134 Prádlo, oděv a obuv                                               1200.00    0.00           0.00    
0.00           0.00 
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                                     33000.00   51.13       33000.00   
51.13       16872.20 
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                150000.00  119.55      255000.00   
70.32      179321.18 
6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený                                220000.00   42.49      155200.00   
60.23       93478.02 
6171 5151 Studená voda                                                     60000.00  125.09       75500.00   
99.41       75054.70 
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6171 5153 Plyn                                                            140000.00  102.94      144200.00   
99.94      144119.15 
6171 5154 Elektrická energie                                               60000.00  174.44      105000.00   
99.68      104662.25 
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva                                           20000.00   92.78       20000.00   
92.78       18555.40 
6171 5161 Služby pošt                                                      11000.00  121.06       14000.00   
95.12       13316.20 
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací                         100000.00   86.21      100000.00   
86.21       86208.20 
6171 5163 Služby peněžních ústavů                                          55000.00  136.76       75300.00   
99.89       75216.40 
6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                          20000.00  109.75       23000.00   
95.43       21949.50 
6171 5167 Služby školení a vzdělávání                                      29900.00  107.70       32300.00   
99.69       32201.00 
6171 5169 Nákup ostatních služeb                                          300000.00   57.45      272900.00   
63.15      172347.30 
6171 5171 Opravy a udržování                                              250000.00   17.22      250000.00   
17.22       43038.00 
6171 5172 Programové vybavení                                              15000.00  801.47      120300.00   
99.93      120220.80 
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                 10000.00   61.72       10000.00   
61.72        6172.00 
6171 5175 Pohoštění                                                         5000.00   88.53        5000.00   
88.53        4426.40 
6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě                                  41000.00   99.91       41000.00   
99.91       40963.95 
6171 5194 Věcné dary                                                      110000.00    6.18       54400.00   
12.49        6794.10 
6171 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením                          80000.00    0.00           0.00    
0.00           0.00 
6171 5229 Ost.neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím         8000.00  134.70       11000.00   
97.96       10775.80 
6171 5321 Neinvestiční dotace obcím                                            0.00    0.00       90000.00    
9.29        8360.00 
6171 5329 Ostatní neinvest.dotace veřejným rozpočtům územní úrovně             0.00    0.00        1100.00   
97.27        1070.00 
6171 5362 Platby daní a poplatků                                           50000.00    7.20       50000.00    
7.20        3599.00 
6171 5492 Dary obyvatelstvu                                                50000.00  138.30       85000.00   
81.35       69150.00 
6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení                                         0.00    0.00       90000.00   
97.87       88084.40 
6171 6126 Projektová dokumentace                                          250000.00   81.27      250000.00   
81.27      203175.00 
6171 *    Činnost místní správy                                          4045300.00   85.37     4340700.00   
79.56     3453408.65 
                                                                            
617 **    Regionální a místní správa                                     4045300.00   85.37     4340700.00   
79.56     3453408.65 
                                                                            
6310 5141 Úroky vlastní                                                  1100000.00   88.07     1290600.00   
75.06      968775.18 
6310 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje                              0.00    0.00        9400.00   
99.38        9341.59 
6310 *    Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                    1100000.00   88.92     1300000.00   
75.24      978116.77 
                                                                            
631 **    Obecné příjmy a výdaje z finančních oper                       1100000.00   88.92     1300000.00   
75.24      978116.77 
                                                                            
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům                                   0.00    0.00           0.00    
0.00       55215.00 
6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům                                      0.00    0.00           0.00    
0.00       58735.00 
6330 *    Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně                   0.00    0.00           0.00    
0.00      113950.00 
                                                                            
633 **    Převody vlastním fondům v rozp.územní úr                             0.00    0.00           0.00    
0.00      113950.00 
                                                                            



 75 
 

6399 5362 Platby daní a poplatků                                          580000.00   39.44      580000.00   
39.44      228780.00 
6399 *    Ostatní finanční operace                                        580000.00   39.44      580000.00   
39.44      228780.00 
                                                                            
639 **    Ostatní finanční operace                                        580000.00   39.44      580000.00   
39.44      228780.00 
                                                                            
6409 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením                           5000.00 1059.97       57500.00   
92.17       52998.50 
6409 5224 Neinvestiční dotace politickým stranám a hnutím                      0.00    0.00        5000.00  
100.00        5000.00 
6409 5229 Ost.neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím            0.00    0.00         500.00  
100.00         500.00 
6409 5901 Nespecifikované rezervy                                         784700.00    0.00      284700.00    
0.00           0.00 
6409 6322 Investiční transfery občanským sdružením                             0.00    0.00       45000.00  
100.00       45000.00 
6409 *    Ostatní činnosti jinde nezařazené                               789700.00   13.11      392700.00   
26.36      103498.50 
                                                                            
640 **    Ostatní činnosti                                                789700.00   13.11      392700.00   
26.36      103498.50 
                                                                            
                                                                            
VÝDEJE celkem:   **************************************************     56861400.00   78.11    59629600.00   
74.48    44413023.04 
                                                                            
 
 
 
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 
                                     
 
Název                                                    Číslo     Schválený               Rozpočet            
Výsledek od 
                                                         řádku      rozpočet       %     po změnách       %   
začátku roku 
text                                                       r          -1-                    -2-                     
-3-   
                                                                                                                           
Krátkodobé financování z tuzemska 
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                          8111           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)     8112           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                8113           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)   8114           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115    13742700.00   59.18    13742700.00   59.18     
8133533.62 
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
 
Dlouhodobé financování z tuzemska 
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                          8121           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)     8122           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                8123           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)   8124    -2704000.00   99.65    -2704000.00   99.65    
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-2694508.02 
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127    11000000.00  172.39    11000000.00  172.39    
18962969.89 
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128           0.00    0.00           0.00    0.00   
-20000000.00 
 
Krátkodobé financování ze zahraničí 
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                          8211           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)     8212           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                8213           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)   8214           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
 
Dlouhodobé financování ze zahraničí 
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                          8221           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)     8222           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                8223           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)   8224           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
 
                                                                                                                           
Opravné položky k peněžním operacím 
Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901     -368000.00  -19.56     -368000.00  -19.56       
71971.00 
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)                      8902           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
                                                                                                                           
F I N A N C O V Á N Í  (součet za třídu 8)               8000    21670700.00   20.65    21670700.00   20.65     
4473966.49 
                                                                                                                           
 
 
 
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH 
KONSOLIDACE 
                                                                   
 
Název                                                    Číslo     Schválený               Rozpočet            
Výsledek od 
                                                         řádku      rozpočet       %     po změnách      %    
začátku roku 
text                                                       r         -41-                    -42-                   
-43-   
                                                                                                                           
Třída 1 - Daňové příjmy                                  4010    17007700.00  105.53    17007700.00  105.53    
17947897.00 
Třída 2 - Nedaňové příjmy                                4020     5050000.00   99.25     5050000.00   99.25     
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5011884.52 
Třída 3 - Kapitálové příjmy                              4030     6300000.00  115.31     6300000.00  115.31     
7264237.03 
Třída 4 - Přijaté dotace                                 4040     6833000.00  142.18     9601200.00  101.19     
9715038.00 
                                                                                                                           
PŘÍJMY CELKEM                                            4050    35190700.00  113.49    37958900.00  105.22    
39939056.55 
                                                                                                                           
 
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ                                       4060           0.00    0.00           0.00    0.00      
113950.00 
                                                                                                                           
v tom položky : 
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 4061           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí              4070           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů             4080           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrovně 4090           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí               4100       53300.00  334.31      178300.00   99.94      
178188.00 
4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů              4110     6510000.00  102.26     6657200.00  100.00     
6657200.00 
4129 - Ost.neinvestič.přij.dotace od rozp.územní úrovně  4120           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů              4130           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
4134 - Převody z rozpočtových účtů                       4140           0.00    0.00           0.00    0.00       
58735.00 
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů                 4150           0.00    0.00           0.00    0.00       
55215.00 
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí                 4170           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
4222 - Investiční přijaté dotace od krajů                4180           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
4229 - Ost.investiční přij.dotace od rozpočtů úz.úrovně  4190           0.00    0.00      650000.00  100.00      
650000.00 
ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu            4191           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okresu 4192           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje             4193           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraje  4194           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
                                                                                                                           
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI                             4200    35190700.00  113.17    37958900.00  104.92    
39825106.55 
                                                                                                                           
 
 
 
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH 
KONSOLIDACE 
                                                                   
 
Název položky                                            Číslo     Schválený               Rozpočet            
Výsledek od 
                                                         řádku      rozpočet       %     po změnách      %    
začátku roku 
text                                                       r         -41-                    -42-                   
-43-   
                                                                                                                           
Třída 5 - Běžné výdaje                                   4210    24451400.00   81.35    23950100.00   83.05    
19890614.92 
Třída 6 - Kapitálové výdaje                              4220    32410000.00   75.66    35679500.00   68.73    
24522408.12 
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VÝDAJE CELKEM                                            4240    56861400.00   78.11    59629600.00   74.48    
44413023.04 
                                                                                                                           
 
KONSOLIDACE VÝDAJŮ                                       4250           0.00    0.00           0.00    0.00      
113950.00 
                                                                                                                           
v tom položky : 
5321 - Neinvestiční dotace obcím                         4260      212100.00  298.09      760000.00   83.19      
632249.85 
5323 - Neinvestiční dotace krajům                        4270           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
5329 - Ostatní neinv.dotace veř.rozpočtům územní úrovně  4280           0.00    0.00        1100.00   97.27        
1070.00 
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů      4281           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
5344 - Převody vlastním rezervním fondům                 4290           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům                4300           0.00    0.00           0.00    0.00       
55215.00 
5349 - Ostatní převody vlastním fondům                   4310           0.00    0.00           0.00    0.00       
58735.00 
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 4321           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím             4330           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům            4340           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 4350           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
6341 - Investiční transfery obcím                        4360           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
6342 - Investiční transfery krajům                       4370           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovně  4380           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím               4400           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům              4410           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovně  4420           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu        4421       10000.00   63.86       11100.00   57.53        
6386.00 
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okresu  4422           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje         4423           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraje  4424           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI                             4430    56861400.00   77.91    59629600.00   74.29    
44299073.04 
                                                                                                                           
 
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI                     4440   -21670700.00   20.65   -21670700.00   20.65    
-4473966.49 
Třída 8 - Financování                                    4450    21670700.00   20.65    21670700.00   20.65     
4473966.49 
                                                                                                                           
 
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ                                  4460           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI                        4470    21670700.00   20.65    21670700.00   20.65     
4473966.49 
                                                                                                                           
 
 
 
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH 
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Název bankovního účtu                                    Číslo     Počáteční    Stav ke konci     Změna 
stavu 
                                                         řádku     stav k 1.1.   vykaz.období       
bank.účtu 
text                                                       r          -61-            -62-             -63-   
                                                                                                              
Základní běžný účet                                      6010    13742708.55       5605654.93      
8137053.62 
Vkladový výdajový účet                                   6020           0.00             0.00            
0.00 
Běžné účty peněžních fondů                               6030        8190.04         11710.04        -
3520.00 
Běžné účty celkem                                        6040    13750898.59       5617364.97      
8133533.62 
Bankovní účty k limitům OS                               6050           0.00             0.00            
0.00 
Příjmový účet                                            6060           0.00             0.00            
0.00 
                                                                                                              
 
 
 
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ POLOŽKY 
                               
 
Název záznamové položky                                  Číslo     Schválený               Rozpočet            
Výsledek od 
                                                           ZP       rozpočet       %     po změnách       %   
počátku roku 
text                                                       r         -71-                   -72-                   
-73-    
                                                                            
                                                                            
ZJ 024 Dotace přijaté z území jiného okresu              7090           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
v tom položky: 
2223 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obcemi 7091           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí               7100           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
4129 - Ost.neinvest.přijaté dotace od rozpočtů úz.úrovně 7110           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí                 7120           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
4229 - Ost.investiční přij.dotace od rozpočtů úz.úrovně  7130           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
                                                                            
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okresu  7140           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
v tom položky: 
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí              7150           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrovně 7160           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
                                                                            
ZJ 026 Dotace poskytnuté na území jiného okresu          7170       10000.00   63.86       11100.00   57.53        
6386.00 
v tom položky: 
5321 - Neinvestiční dotace obcím                         7180       10000.00   53.16       10000.00   53.16        
5316.00 
5329 - Ost.neinvestiční dotace veř.rozpočtům územ.úrovně 7190           0.00    0.00        1100.00   97.27        
1070.00 
5366 - Výdaje z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obcemi 7191           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
6341 - Investiční transfery obcím                        7200           0.00    0.00           0.00    0.00           
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0.00 
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovně  7210           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
                                                                            
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okresu 7220           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
v tom položky: 
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím             7230           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovně  7240           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím               7250           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrovně 7260           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
                                                                            
ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje             7290           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
v tom položky: 
2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obcemi 7291           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí               7300           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů              7310           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
4129 - Ost.neinvestiční přij.dotace od rozpočtů úz.úrov. 7320           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
4221 - Investiční přijaté dotace od obcí                 7330           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
4222 - Investiční přijaté dotace od krajů                7340           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
4229 - Ost.investiční přij.dotace od rozpočtů úz.úrovně  7350           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
                                                                            
Název záznamové položky                                  Číslo     Schválený               Rozpočet            
Výsledek od 
                                                           ZP       rozpočet       %     po změnách       %   
počátku roku 
text                                                       r         -71-                   -72-                   
-73-    
                                                                            
 
                                                                            
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kraje 7360           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
v tom položky: 
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí              7370           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů             7380           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
2449 - Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrovně 7390           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
                                                                            
ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje         7400           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
v tom položky: 
5321 - Neinvestiční dotace obcím                         7410           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
5323 - Neinvestiční dotace krajům                        7420           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
5329 - Ost.neinvestiční dotace veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obcemi 7431           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
6341 - Investiční transfery obcím                        7440           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
6342 - Investiční transfery krajům                       7450           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrovně 7460           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
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ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje         7470           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
v tom položky: 
5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím              7480           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům            7490           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
5649 - Neinvest.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně  7500           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím               7510           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům              7520           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrovně 7530           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
                                                                            
 
 
VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE 
                           
 
Název ukazatele                                          Číslo     Schválený               Rozpočet            
Výsledek od 
                                                         řádku      rozpočet       %     po změnách       %   
počátku roku 
text                                                       r         -1-                     -2-                   
-3-     
                                                                              
                                                         8010           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
                                                         8020           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
                                                         8030           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
                                                         8040           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
                                                         8050           0.00    0.00           0.00    0.00           
0.00 
 
 
IX. PŘIJATÉ DOTACE A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU 
                                                 
 
  Účelový                                                          Výsledek od 
  znak     Okres   Položka                                          počátku roku 
                                                                                  
       a     b      c                                                    93 
                                                                                  
 
  17032    0623    4116 Ostatní neinvestič.přijaté dot                 200000.00 
  17075    0623    4216 Ostatní investiční přijaté dot                1600000.00 
  33150    0623    4122 Neinvestiční přijaté dotace od                6626000.00 
  33245    0623    4122 Neinvestiční přijaté dotace od                  27000.00 
  98290    0623    4111 Neinvest.přijaté dotace z všeo                  46000.00 
 
 
                                                                             
 Poznámka:                                                                                                   
                                                                                                             
 Odesláno dne:                          Razítko:                      Podpis vedoucího vykazující jednotky:  
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                      Odpovídající za údaje                  
                                                                      o rozpočtu:                    tel.:   
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 Došlo dne:                                                                                                  
                                                                      o skutečnosti:                 tel.:   
                                                                                                             
                                                                             
                                                           KEO 7.13   
/ U040p 
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ   ze dne: 09.02.2004 v  9:16 hod. 
                                                        
 
výkaz        : FIN 2-12M  "Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a 
DSO" 
za období    : 12.2003  
ke dni       : 31.12.2003 
 
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 
            00281824  Obec Hrušovany                                     
 
Kontrolní vazby jsou v pořádku ! 
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