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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření obce Moravany v letech 

2012-2015. Nejdříve se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti veřejné správy, a to 

zejména územním samostatným celkům. Nadále se zabývá rozborem příjmů a výdajů 

obce Moravany a následně jejich porovnáním mezi jednotlivými lety. Závěrem jsou 

navrţena vhodná opatření, která povedou ke zlepšení hospodaření obce.   

 

Abstract 

The bachelor thesis is focused on management evaluation of community Moravany in 

2012-2015. First part is devoted to theoretical finding in the field of public 

administration, especially territorial self-governing units. Next part analyses incomes 

and expenditures of the community Moravany and subsequently draws a comparison 

between certain years. Finally, there are suggested suitable arrangements that will result 

improvement of the community´s management. 
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ÚVOD 

Obec nebo-li základní územní samosprávný celek je důleţitou součástí veřejného 

sektoru. Tyto obce mají právní subjektivitu a náleţí jim právo na samosprávu. Počet 

obcí na území České republiky se neustále navyšuje, v dnešní době se zde nachází přes 

6 200 obcí. Od roku 1990 se počet obcí stále zvyšoval, aţ na výjimku v letech 2001-

2005, kdy vývoj obcí v ČR měl klesající charakter (17). S rostoucím počtem obcí se i 

zvyšuje celková zadluţenost obcí v České republice. V současné době se celková 

zadluţenost obcí pohybuje kolem 90 %. V bakalářské práci se zaměřím na obec 

Moravany, která se nachází v Jihomoravském kraji, kde je doposud přes 670 obcí. Obec 

Moravany se nalézá nedaleko Brna a v současné době zde ţije přes 2 500 obyvatel, ale 

počet neustále roste díky vývoji obce.  

 

Bakalářská práce je zaměřena na hospodaření obce Moravany a její následné 

zhodnocení. Především se budu zabývat analýzou rozpočtu obce, a to jeho příjmovou 

a výdajovou stránkou.  Obec Moravany při hospodaření se svými peněţními prostředky 

vychází ze zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jako 

všechny ostatní obce v České republice. Pomocí analýzy zjistím vývoj obce, na jaké 

úrovni se nachází a jak hospodaří se svými peněţními prostředky. Obec Moravany je 

v pozici pronajímatele svých prostorů a pozemků, zaměřím se tedy také na tyto nájmy, 

které tvoří část příjmů obce. 

 

Závěrem navrhnu případné opatření, která by mohla přispět k efektivnějšímu 

hospodaření obce, které by mohlo přispět k větší spokojenosti občanů v obci.  
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit hospodaření obce Moravany v letech 2012–

2015 a následně navrhnout opatření pro jeho zlepšení, která se budou týkat příjmové i 

výdajové stránky rozpočtu obce.  

 

Pro zhodnocení hospodaření obce jsem měla k dispozici účetní výkazy, a to především 

rozpočet a závěrečný účet obce.  

 

Teoretická východiska práce nás seznámí s danou problematikou věnovanou 

v bakalářské práci. Bude se jednat o veřejnou správu, územní samosprávné celky, jejich 

vymezení a hospodaření, především se záměrem na rozpočet obce. Ke zpracování byly 

vyuţity informace, které byly čerpány z právních předpisů a odborné literatury. Získané 

informace budu v práci interpretovat svými slovy pro lepší porozumění dané 

problematice.  

 

V analytické části bude provedeno zhodnocení hospodaření obce pomocí následujících 

metod: 

 analýza – analýzu vyuţiji k rozboru příjmů a výdajů rozpočtu obce mezi lety 

2012-2015, 

 horizontální analýza – pomocí této analýzy budu sledovat vývoj jednotlivých 

poloţek v čase, 

 indukce – na základně dílčích poznatků vyvodím obecné závěry,  

 dedukce – pomocí získaných informací předloţím konkrétní návrhy.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 

2.1 Veřejný sektor 

Neexistuje přesná definice veřejného sektoru. Interpretace od různých autorů jsou 

odlišné, proto je sloţité určit jeho přesnou definici. Je to zapříčiněno především 

velikostí sektoru, který je ovlivňován řadou faktorů. Jedná se především o tyto faktory: 

 historické, 

 ekonomické, 

 geopolitické, 

 kulturně náboţenské, 

 politické, 

 demografické (6).  

 

I kdyţ řada autorů vymezuje veřejný sektor odlišně, tak nejdůleţitější podstatou 

veřejného sektoru je poskytování veřejných statků obyvatelstvu k uspokojení jejich 

potřeb. Dalším důleţitým poznatkem, který odlišuje veřejný sektor od soukromého je, 

ţe tyto veřejné statky jsou financovány z veřejných rozpočtů.  

 

 

2.1.1 Charakteristika veřejného sektoru 

Veřejný sektor je místo, kde se uskutečňují veřejné sluţby, financování je poskytováno 

z veřejných rozpočtů, rozhodování probíhá formou veřejné volby a podléhá veřejné 

kontrole (5). Napomáhá k ekonomickému růstu a snaţí se vytvářet vhodné podmínky 

pro zlepšení lidského ţivota. Veřejný sektor má odpovědnost za vytváření legislativního 

rámce, vnitřní a vnější bezpečnosti a za tvorbu veřejných statků. Hlavním záměrem 

dobrého chodu veřejného sektoru je uskutečňování veřejného zájmu a správa věcí 

veřejných (7). Dochází zde k uskutečňování státních zásahů při plnění funkcí státu 

v ekonomice. Státem se rozumí ekonomický subjekt, který ostatní ekonomické subjekty 

nutí k výkonu jejich aktivit (6). Veřejný sektor můţe být členěn různě, nejvíce dle 

resortů. Spadají sem tyto resorty: 

 armáda, 
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 policie, 

 justice, 

 školství, 

 sociální sluţby, 

 věda a výzkum, 

 veřejná hromadná doprava, 

 kultura a památková péče, 

 zdravotnictví, 

 sociální bydlení, 

 ochrana ţivotního prostředí, 

 informační systém (9). 

 

Dále se můţe členit dle orgánů a institucí zabezpečujících činnosti veřejného sektoru. 

Velikost veřejného sektoru stále roste, vznikají nové neziskové organizace, které 

zabezpečují veřejné statky a umoţňují vnik nových pracovních míst. I kdyţ sníţení 

nezaměstnanosti je výhodou, na druhé straně je to finančně nákladné. Vývoj veřejného 

sektoru se provádí dle ukazatele podílu výdajů na veřejný sektor k hrubému domácímu 

produktu. Pomocí této analýzy můţe docházet k porovnání jednotlivých resortů (9).  

 

Veřejný sektor x soukromý sektor 

Existují 2 základní sektory ekonomiky, a to veřejný a soukromý, které mají odlišné 

zájmy a preference. V přesném vymezení sektoru na soukromý a veřejný nalézáme 

různé názory. Někteří se domnívají, ţe rozdělení není přesně dané, ovšem další zase 

stanovují kritéria, která napomáhají k přesnému rozdělení. Dle Volka a Přenosila se 

jedná o následující kritéria: 

 forma vlastnictví, 

 ziskový a neziskový sektor, 

 kritérium financování. 

Oba názory mají značnou pravdu, při stanovení kritérii bychom měli přijít na to, o jaký 

sektor se jedná. Ovšem na druhé straně sektory jsou ovlivňovány řadou faktorů, které 

vymezení můţe stěţovat. Jde například o fungování politického trhu, působení hlavních 

hráčů.  
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2.1.2 Struktura veřejné vlády 

Existují čtyři úrovně členění veřejné vlády.  

 Nadnárodní vládní autority – stanovují vládní výdajové funkce a zdanění 

národního území. Plní funkci koordinační, především koordinují hospodářské 

zájmy a zájmy v oblasti finanční politiky. K dosaţení určité činnosti je zapotřebí 

souhlas ústřední národní vlády. 

 Ústřední vlády – jedná se o takovou úroveň vlády, která sem zařazuje i vládní 

odbory, instituce a úřady vystupující v roli agenta, například ministerstva 

a úřední úřady. Vládní operace mohou vykonávat decentralizované regionální 

agentury. Mohou se zabývat školstvím, sociálním blahobytem a zdravotnictvím. 

Nemají ovšem pravomoc k opatření finančních zdrojů, které by měly pokrýt 

potřeby vynaloţené na jejich úkoly. Tyto zdroje jsou poskytnuty z veřejného 

rozpočtu ústřední vlády.  

 Státní, republikové, provinciální nebo regionální vlády v zemích federálních. 

Politika je zde vykonávána nezávisle na ústřední vládě „a v závislosti na 

rozdělení kompetencí a odpovědností v zabezpečování úkolů a v řízení mezi 

ústředním (federálním) a tímto stupněm vládních aktivit“ (4, s.39). 

 Municipální vláda na stupni měst a obcí. Samospráva je nadále důleţitou 

součástí veřejné správy. Tato vládní úroveň tvoří základní stupeň územní 

samosprávy, které jsou opatřeny kompetencemi, odpovědností a pravomocemi 

pro splnění svěřených úkolů v oblasti veřejných statků. Ústřední vláda můţe 

přenést moc na municipální vládu k výkonu některé její činnosti (4).  

 

 

2.2 Územní členění státu 

Územní členění státu neboli geografické členění. Území České republiky členíme na 

kraje, ty se následně dělí na okresy. Tyto okresy členíme na obce a vojenské újezdy. 

Vojenské újezdy jsou územní jednotky, které neřadíme mezi obce (13). Územní členění 

samosprávy se můţe stát základem pro členění administrativní a samosprávné (5).  
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Územní samosprávné celky 

Česká republika se člení na obce a kraje. O tomto členění hovoříme jako o členění 

samosprávy, nikoli územní.  

 Kraje – kraj představuje společenství občanů na daném území. Má vlastní 

majetek, hospodaří dle podmínek danými zákonem a vlastní příjmy, které jsou 

vymezené v zákoně, je tedy veřejnoprávní korporací. Hlavním úkolem je péče 

o rozvoj území a o potřeby občanů. Nese odpovědnost z právních vztahů 

a vystupuje v nich svým jménem. 

 Obce – obec je územní samosprávný celek. Je tvořen společenstvím občanů na 

vymezeném území obce hranicí.  

 Dobrovolné svazky obcí – hlavním úkolem je ochrana a provozování 

společných zájmů. Dobrovolné svazky obcí jsou právnickými osobami a mohou 

to být pouze obce.  

 Hlavní město Praha, statutární města (2). 

 

 

2.3 Obec 

Obec je základní samosprávní celek tvořený společenstvím občanů na ohraničeném 

území řídící se zákonem 128/2000 Sb., o obcích. Je veřejnoprávní korporací tzn. je 

zaloţena dle zákona a plní úkoly veřejné správy, vţdy představuje součást vyššího 

územního samosprávného celku. Stará se o vlastní majetek a v právních vztazích jedná 

svým jménem a zodpovídá za povinnosti plynoucí z těchto právních vztahů. Především 

se stará o blaho a potřeby občanů ţijících na jejím území a rozvoj obce. Obec musí mít 

název a v případě změn daného názvu je zapotřebí souhlasu ministerstva vnitra. Obec 

můţe mít také vlastní vlajku nebo znak (1).  

 

2.3.1 Orgány obce 

Obec je řízena zastupitelstvem obce. Mezi orgány obce řadíme radu obce, starostu, 

obecní úřad a zvláštní orgány obce (1).  
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Zastupitelstvo obce  

Je tvořeno členy zastupitelstva obce. Počet je dán dle zákona 128/2000 Sb., o obcích 

a stanovuje se na kaţdé volební období. Většinou se přihlíţí k počtu obyvatel v obci 

a k velikosti územního obvodu k 1. lednu volebního období. Počet členů se můţe také 

zvolit dle počtu členů zastupitelstva obce končícího volebního období. Zvolený počet 

členů na dané volební období musí být zveřejněn na úřední desce nejpozději do 2 dnů 

od zvolení (1).  

 

Počet obyvatel Počet členů 

500 5 aţ 15 

nad 500 do 3 000 7 aţ 15 

nad 3 000 do 10 000 11 aţ 25 

nad 10 000 do 50 000 15 aţ 35 

nad 50 000 do 150 000 25 aţ 45 

nad 150 000 35 aţ 55 

Tabulka 1: Počet členů zastupitelstva na občany (Zdroj: 1, § 68) 

 

Mandát člena zastupitelstva je vykonáván osobně. Pro jeho výkon mohou být 

dlouhodobě uvolněni a náleţí jim patřičná odměna, která je vyplácena z rozpočtových 

prostředků ode dne jmenování do funkce. Tato odměna má dvojí podobu, a to jako 

měsíční odměna nebo odměna při skončení funkčního období. Neuvolněným členům 

zastupitelstva můţe být také poskytnuta měsíční odměna, která je stanovena prováděcím 

právním předpisem ode dne stanoveného zastupitelstvem obce. Členové zastupitelstva 

mají svá práva a povinnosti při výkonu jejich funkce (1).  

 

Mezi práva spadá: 

 předkládání návrhů zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím, které 

jsou potřeba projednat, 
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 vznesení dotazů, podnětů a připomínek radě obce, předsedům výborů, 

statutárním orgánům právnických osob zaloţenými obcí, 

 ţádání informací týkajících se  výkonu jejich funkce od zaměstnanců obce, kteří 

jsou zařazení do obecního úřadu (1). 

  

Mezi povinnosti spadá: 

 účast na zasedání zastupitelstva obce nebo jiných orgánů obce, 

 hájení zájmů občanů obce, 

 neohroţování jeho funkce při jednání a vystupování (1). 

 

Pravomoc zastupitelstva obce 

Do pravomoci zastupitelstva obce spadá:  

 schvalování programu rozvoje obce, 

 schvalování rozpočtu obce, závěrečného účtu obce a účetní závěrku obce, 

 vydávání závazných vyhlášek obce, 

 rozhodování o vyhlášení místního referenda, 

 zřizování peněţních fondů obce, 

 zřizování a rušení příspěvkových organizací a organizačních sloţek obce, 

 zřizování a rušení výborů, 

 zvolení starosty obce z členů zastupitelstva obce, 

 zvolení místostarosty a dalších členů rady obce, 

 stanovení výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce, 

 navrhování změn katastrálních území obce, 

 delegování zástupce obce (1). 

K rozhodnutí, volbě nebo usnesení je potřeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů 

zastupitelstva obce (1).  

 

Zastupitelstvo obce se schází nejméně jednou za tři měsíce nebo dle potřeby. Průběh má 

na starosti starosta a můţe se konat pouze za podmínek, ţe je přítomna nadpoloviční 

většina. Tato zasedání jsou veřejná a musí z nich být pořízen zápis podepsaný starostou 

nebo místostarostou (1).  
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Rada obce  

Je výkonný orgán obce. Zastupitelstvu obce se zodpovídá ze své činnosti. Je tvořena 

starostou, místostarostou a členy rady volených z členů zastupitelstva obce.  Počet jejích 

členů je lichý a nesmí překročit jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Nejméně 

můţe být zvoleno 5 členů a nejvýše 11. V malých obcích se rada nevolí a její pravomoc 

vykonává starosta (1).  

 

Schůze rady obce jsou neveřejné, jsou svolány dle potřeby a pořizuje se z nich zápis 

podepsaný starostou a místostarostou. Schůze se můţe konat pouze při účasti 

nadpoloviční většiny členů. K rozhodnutí nebo platnému usnesení je zapotřebí souhlas 

nadpoloviční většiny (1). 

  

Pravomoc rady obce 

Rada obce se především stará o přípravu návrhů pro jednání zastupitelstva obce. Dále 

do její pravomoci spadá: 

 vydávání nařízení obce, 

 schvalování organizačního řádu obecního úřadu, 

 zabezpečování hospodaření obce dle schváleného rozpočtu, 

 provádění rozpočtového opatření, 

 projednávání připomínek a podnětu ze stran zastupitelstva obce, 

 stanovení pravomocí v obecním úřadu, 

 zřizování odborů, 

 zřizování a rušení komise rady obce, 

 stanovení počtu zaměstnanců obecního úřadu, 

 rozhodování v oblasti nájemních smluv a smluv o výpůjčce, 

 ukládání pokut ve věcech samostatné působnosti obce (1). 

 

Starosta 

Hlavní úkolem starosty je zastupování obce navenek. V jeho nepřítomnosti je 

zastupován místostarostou. Starostu a místostarostu můţe vykonávat pouze občan 

České republiky. Jsou voleni zastupitelstvem obce, kterému také za svou funkci 

zodpovídají. Do pravomoci starosty řadíme: 
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 jmenování a odvolávání tajemníka obecního úřadu, 

 rozhodování záleţitostí svěřených od rady obce, 

 zařízení přezkoumání hospodaření obce za kalendářní rok, 

 poskytování informací o činnosti obce veřejnosti, 

 uzavírání a ukončování pracovního poměru se zaměstnanci obce, 

 svolávání zastupitelstva obce, 

 řízení zastupitelstva obce (1). 

 

Obecní úřad 

Je tvořen starostou, místostarostou, tajemníkem a zaměstnanci obecního úřadu, kdy 

v čele je starosta obce. Dle velikosti obce můţou být pro jednotlivé činnosti zaloţeny 

odbory a oddělení. V oblasti samostatné působnosti se stará o úkoly zadanými 

zastupitelstvem obce nebo radou obce a výborům nebo komisím napomáhá v jejich 

činnosti.  

 

Obce s rozšířenou působností musí mít tajemníka obecního úřadu, který zodpovídá za 

plnění úkolů obecního úřadu starostovi. Obce v samostatné působnosti mohou také 

zřídit funkci tajemníka. V případě, ţe obecní úřad nemá tajemníka, jeho úkoly obstará 

starosta obce. Tajemník obecního úřadu se stará o úkoly, které mu byly uloţeny 

zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou. Zaměstnancům obecního úřadu 

stanoví platy, stará se o vydání směrnice, spisového řádu, skartačního řádu a pracovního 

řádu obecního úřadu (1).  

 

 

2.3.2 Samostatná působnost  

Pokud se obec stará o své záleţitosti samostatně, jedná se o samostatnou působnost 

obce a při ní se musí řídit zákonem. Zásahy do záleţitostí lze stanovit jen dle zákona. 

Tyto záleţitosti se týkají především samostatné obce a občanů, stará se hlavně 

o uspokojování potřeb v oblasti bydlení, zdraví, ochrany, dopravy, vzdělání, kulturního 

rozvoje, výchovy a ochrany veřejného pořádku.  Obec můţe zaloţit právnickou osobu 

nebo organizační sloţku obce za účelem výkonu samostatné působnosti (1).  

 



20 

 

Členění: 

 vyšší územní samosprávné celky – veřejnoprávní korporace, územní 

společenství občanů, 

 územní jednotky – jednotlivé části republiky (5). 

 

 

2.3.3 Přenesená působnost 

Svěření výkonu daných úkolů státní správy obci. Rozsah je dán zákonem.  

Členění: 

 obce prvního typu – veškeré obce, vydané nařízení se vztahuje jen na svoje 

území, 

 obce druhého typu – jedná se o obce s pověřeným obecním úřadem, nařízení se 

vztahují na jejich území i na jeho správní obvod, 

 obce třetího typu – obec s rozšířenou působností, veškeré obce s rozšířenou 

působností a obce druhého typu (5). 

 

 

2.3.4 Hospodaření obce 

Obec musí hospodárně vyuţívat svůj majetek, musí o něj pečovat a chránit ho před 

různými způsoby zničení. V případě nevyuţitého majetku musí zvolit vhodné způsoby 

vynaloţení s tímto majetkem. Obce musí vést své účetnictví poctivě a hlavně dle zákona 

o účetnictví. Stát ručí za závazky a hospodaření obce pouze na základě smlouvy. Obec 

můţe ručit za závazky fyzických a právnických osob týkajících se bytových druţstev, 

honebních společenstev, závazků, jejichţ zřizovatelem je obec, kraj nebo stát, „závazků 

vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici 

uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo 

národního fondu, závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky 

určeny pro investici do obcí vlastněných nemovitostí“ (1, §38). Tyto závazky je potřeba 

sledovat, aby nedošlo k jejich promlčení nebo zániku. Za jiné závazky obec neručí (1).  

Hospodaření obce musí být přezkoumané krajským úřadem nebo auditorem.  Toto 

přezkoumání bývá za kaţdý uplynulý kalendářní rok. Vzniklé náklady související 

s přezkoumáním se hradí z rozpočtových prostředků obce. Výsledek přezkoumání bývá 
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projednáván spolu se závěrečným účtem zastupitelstvem obce do 30. června 

následujícího roku (1).  

 

 

2.3.5 Občané obce 

Jedná se o fyzické osoby s trvalým pobytem v dané obci, a které jsou státními občany 

České republiky. Občané obce mají mnoho práv, které můţou uplatnit po dovršení 18 

let. Jedná se o tato práva:  

 „volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených zvláštním 

zákonem, 

 hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem, 

 vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá 

stanoviska k projednávaným věcem, 

 vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý 

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

zastupitelstva obce, 

 nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní 

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

výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy, 

 požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou 

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

obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li 

o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů, 

 podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují 

bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, 

nejpozději do 90 dnů“ (1, §19). 

 

 

2.3.6 Funkce obce 

Mezi hlavní funkci obce spadá zajištění veřejných a občas také polotrţních statků pro 

své obyvatelstvo. Jedná se především o čtyři typy statků. 
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 Upřednostněné statky – jsou to takové statky, kdy jejich spotřeba je dána 

zákonem, který zajistí jejich spotřebování. O těchto statcích rozhoduje stát, 

především o jejich poskytování a spotřebě. Jedná se například o školství 

a zdravotnictví. Stát můţe přenést pravomoc k zabezpečování těchto statků na 

samosprávní územní celky za předpokladu, ţe je můţe hospodárněji zabezpečit. 

 Národní veřejné statky – jedná se o takové statky, kdy občanovi nelze zamezit 

v jejich spotřebě. Nelze zde zjistit podíl spotřeby statku na občana. Jde 

především o údrţby silnic, o úpravu vodních toků a zabezpečování výstavby.  

 Místní veřejné statky – sem spadají takové statky, které slouţí místnímu 

obyvatelstvu, jsou tedy místně ohraničeny a mají charakter smíšených veřejných 

statků. Jde například o místní policii, místní komunikaci, veřejné osvětlení, 

zásobování vodou z vodovodu, kanalizace, odvoz odpadků. Některé jsou sluţby 

poplatkové, ale na některé přispívá obec ze svého rozpočtu.  

 Poplatkové sluţby – u těchto statků lze zjisti spotřeba na jednotlivce, podle ní 

se stanoví uţivatelský poplatek, například stočné, vodné a kulturní sluţby. U 

poplatkových sluţeb se dodrţuje zásada prospěchu u veřejného sektoru (4).  

 

 

 

2.4 Organizace územních samosprávných celků 

K plnění svých úkolů můţe územní samosprávný celek zřídit příspěvkové organizace, 

vlastní organizační sloţky, obchodní společnosti a další. Jedná se především o zajištění 

veřejně prospěšných činností a vyuţívání majetku. Organizační sloţka vzniká dnem 

rozhodnutí zastupitelstva územního samosprávného celku. Tato organizační sloţka není 

účetní jednotkou a hospodaří jménem svého zřizovatele. Jedná se především o takové 

organizační sloţky, kdy při její činnosti není potřeba sloţité vybavení, postačuje menší 

počet zaměstnanců a nejsou součástí sloţitých právních vztahů (3).  

 

Příspěvkové organizace územních samosprávných celků 

Příspěvkové organizace jsou zakládány pro neziskové činnosti, mají samostatnou právní 

subjektivitu a jsou zapsány v obchodním rejstříku.  Návrh na zapsání podává zřizovatel 

(3). Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky se při svém 
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hospodaření řídí zákonem č. 50/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

(8). Účinkují hlavně v oblasti školství, sociální péče, kultury a zdravotnictví. Vznikají 

na základě zřizovací listiny, kde je dán rozsah hospodaření svěřeného majetku. 

Příspěvkové organizace mohou nabývat do vlastnictví jen majetek určený k výkonu 

činnosti. Mohou ho získat například darem, bezúplatným převodem nebo dědictvím. 

Zrušení organizace vzniká rozhodnutím zřizovatele, kdy majetek, práva a závazky 

přechází na něj (3).  

 

Příspěvková organizace hospodaří s peněţními prostředky, které získala těmito 

způsoby: 

 poskytnuté z rozpočtu svého zřizovatele, 

 z vlastní činnosti, 

 darem od právnických a fyzických osob, 

 poskytnuté z Národního fondu, 

 prostřednictvím dotací z rozpočtu Evropské unie, 

 prostřednictvím dotací dle mezinárodních smluv. 

Dále hospodaří s peněţními prostředky, které má uloţené ve svých fondech. Jedná se 

o rezervní fond, fond investic, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb (3). 

Nespotřebované peněţní prostředky se převádí do rezervního fondu příspěvkové 

organizace, který představuje zdroj financování v dalších letech. Zisk získaný 

doplňkovou činností můţe pouţít jen v hlavní činnosti (3).  

 

Rozpočet obsahuje pouze náklady a výnosy z hlavní činnosti a musí být sestaven jako 

vyrovnaný rozpočet (8). V případě, ţe příspěvková organizace má větší plánované 

výnosy neţ plánované náklady nebo investiční zdroje jsou vyšší neţ potřeba uţití nebo, 

ţe porušila rozpočtovou kázeň, můţe zřizovatel nařídit odvod do svého rozpočtu (8).  

 

Kontrola hospodaření je provedena zřizovatelem (3). 
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2.5 Hospodaření územních celků 

Územní samosprávní celky hospodaří se svými finančními prostředky dle pravidel 

daných zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

K dosaţení efektivního finančního hospodaření se vychází z ročního rozpočtu 

a rozpočtového výhledu (3).  

 

2.5.1 Rozpočtový výhled 

Územní samosprávní celky plánují rozvoj jeho hospodářství pomocí rozpočtového 

výhledu, který se sestavuje na dobu 2 aţ 5 let po roce sestavení ročního rozpočtu. 

Rozpočtový výhled vychází z uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a 

obsahuje informace o příjmech (především dlouhodobé pohledávky) a výdajích 

(zejména dlouhodobé závazky) (3).  

 

2.5.2 Rozpočet 

Místní rozpočet je bilance porovnávající příjmy a výdaje (4). Pomocí rozpočtu územní 

samosprávné celky spravují financování jejich činností, je tedy finančním plánem 

sestavovaným na jeden rozpočtový rok, který se shoduje s kalendářním rokem (3). Je 

členěn na běţný a kapitálový rozpočet. Běţný rozpočet zaznamenává kaţdoročně 

poskytované sluţby a kapitálový rozpočet obsahuje investice a jejich financování (7). 

Rozpočet se dle pravidel sestavuje jako vyrovnaný. Schodkový rozpočet se můţe 

sestavit pouze, pokud lze schodek uhradit z finančních prostředků z minulých let nebo 

úvěrem, půjčkou a návratnou finanční výpomocí, které jsou smluvně zabezpečené (2).  

Přebytkový rozpočet se sestavuje za předpokladu, ţe existují příjmy, které budou 

vyuţity v následujících letech nebo budou vynaloţeny na splácení jistiny úvěrů 

z předchozích let (3). Veřejný rozpočet plní tyto funkce: 

 stabilizační – ovlivňující zaměstnanost, platební bilanci, inflaci, 

 alokační – rozdělení veřejných zdrojů do produkce poskytovaných sluţeb 

a statků, 

 redistribuční – spravedlivé rozdělování příjmů a bohatství (4). 
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Rozpočet je tvořen příjmy, výdaji, ostatními peněţními operacemi a pouţitím peněţních 

fondů. Příjmy a výdaje jsou jednotně tříděny, vyuţívá se tedy rozpočtová skladba. 

Pokud dojde k organizační změně, změně v právních předpisech, které mají vliv na výši 

příjmů a výdajů rozpočtu, nebo ke změně týkající se věcných skutečností ovlivňujících 

plnění rozpočtu příjmů nebo výdajů, můţe být rozpočet změněn, i kdyţ byl jiţ schválen. 

Tuto změnu lze provést dle rozpočtového opatření (3).  

 

 

2.5.3 Rozpočtový proces 

Rozpočtový proces je rozhodnutí, které souvisí s veřejnými výdaji a příjmy. Jedná se 

zejména o dotace, regulační poplatky, transfery, nákup a prodej výrobních faktorů od 

jiných subjektů a zboţí (12). Jde tedy o řadu činností, kdy návrh rozpočtu je sestavován 

orgány územních celků, tento rozpočet je nadále realizován v rozpočtovém období 

a následně je provedena průběţná a následná kontrola. Rozpočtové období je dlouhé 

jeden rok a je totoţné jako rozpočtové období celé rozpočtové soustavy (4). 

 

Rozpočtový proces zahrnuje tyto fáze: 

I. sestavení návrhu rozpočtu, 

II. projednávání a schvalování návrhu rozpočtu, 

III. realizace rozpočtu, 

IV. následná kontrola (7). 
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Příprava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Fáze rozpočtového procesu (Zdroj: 12) 

 

Sestavení návrhu rozpočtu 

Sestavení návrhu rozpočtu neboli první fáze rozpočtového procesu. Rozpočet se 

připravuje několik měsíců a postupy sestavování lze měnit dle situace obce nebo podle 

cílů. Návrh rozpočtu je sestavován finančním výborem. Počátečním krokem při první 

fázi rozpočtového procesu je zjištění potřeb obce. Důleţitou roli zde hraje rozpočtový 

výhled, z kterého sestavení návrhu rozpočtu vychází. Tento rozpočtový výhled 

napomáhá k varování před případným nepokrytím výdajů příjmy a sestavuje se na dobu 

2 aţ 5 let. Ze zákona nemá povinnost být schválen zastupitelstvem obce nebo být 

zveřejněn (12).  

 

V rozpočtu obce se musí objevit peněţní prostředky vynaloţené na projekt Evropské 

unie za předpokladu, ţe se účastní programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské 

unie.  

 

Navrhovaný rozpočet musí být vystaven na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem, 

kdy bude projednáván na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku. 

Zveřejněný rozpočet můţe být jen v uţším rozsahu a občané územního celku mohou mít 

 

Hospodaření 

Následná 

kontrola 

Projednávání 

a schvalování 
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k danému rozpočtu připomínky, které mohou projednat na zasedání zastupitelstva nebo 

písemně zaslat na příslušný úřad (3).  

 

Projednávání rozpočtu 

Rozpočet bývá projednáván finančním výborem nebo radou obce. Konečné schválení 

rozpočtu spadá do pravomoci zastupitelstva, kdy po jeho schválení se stává závazným. 

V případě, ţe zastupitelstvo rozpočet neschválí, územní samostatný celek se řídí 

rozpočtovým provizoriem do doby schválení rozpočtu zastupitelstvem (3).  

 

Rozpočtové provizorium vyuţívá územní samosprávný celek za předpokladu, ţe před 

1. lednem rozpočtového roku nebude schválen rozpočet. Jeho hospodaření se řídí dle 

tohoto rozpočtového provizoria, které stanoví zastupitelstvo obce, kraje nebo svazky 

obcí. Při schválení rozpočtu se příjmy a výdaje, které se uskutečnily v době 

rozpočtového provizoria, stávají příjmy a výdaji schváleného rozpočtu (3).  

 

Realizace rozpočtu 

Hospodaření obce se řídí dle schváleného rozpočtu a zodpovídá za něj rada obce. 

V případě, ţe by došlo k neshodě mezi schváleným rozpočtem a skutečným stavem, 

musela by se daná neshoda řešit úpravami schváleného rozpočtu, které by musely být 

schváleny zastupitelstvem, čerpáním mimorozpočtových zdrojů nebo zavedením 

rozpočtového opatření. Samostatná fáze představuje přesun finančních prostředků do 

jednotlivých kapitol schváleného rozpočtu. Například vynaloţení finančních prostředků 

na pořizování statků a zajišťování sluţeb (12).  

 

Kontrola 

Kontrola hospodaření probíhá ve dvou formách, a to ve vnitřní a vnější. Vnitřní 

kontrolu provádí samostatná obec, plnění dodrţování rozpočtu je kontrolováno 

finančním odborem, radou obce nebo zastupitelstvem. Tato kontrola probíhá jednou aţ 

dvakrát za půl roku. Výsledky kontroly jsou následně zpracované do veřejné zprávy, 

která je přístupná veřejnosti. Další formu kontroly představuje vnější kontrola, kterou 

provádí auditor nebo krajský úřad. V případě zjištění neplnění rozpočtu můţe auditor 

nebo krajský úřad uloţit obci sankci za porušení kázně (12).  
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Závěrečný účet 

Rozpočtový proces je ukončen sestavením závěrečného účtu. Tento účet je sestaven za 

spolupráce finančního výboru, radou obce a zastupitelstvem. Obsahuje veškeré 

informace o hospodaření obce za celý kalendářní rok. Tento účet poskytuje údaje o tom, 

zda byly příjmy a výdaje členěné dle rozpočtové skladby splněny, jak obec hospodaří se 

svým majetkem, dále informuje o finančních operacích, peněţních fondech. Také musí 

obsahovat vyúčtování týkající se finančních vztahů k rozpočtům státu, krajů, obcí 

a státních fondů. Další součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření, toto přezkoumání hospodaření je povinné za kaţdý kalendářní rok. Zpráva 

o výsledku přezkoumání spolu s návrhem závěrečného účtu musí být vystavena na 

úřední desce 15 dnů přede dnem projednávání. Toto projednávání probíhá na 

zastupitelstvu územního samosprávného celku a závěrečný účet je uzavřený vyhlášením 

souhlasu s hospodařením za celý rok a souhlasu s výhradami, díky kterým jsou 

odstraněny nedostatky (3). 

Stejný postup má i obec Moravany. Finanční komise připraví návrh rozpočtu. Zaměří se 

na veškeré potřeby obce a ty promítne do daného návrhu. Následně se sejde 

zastupitelstvo a návrh rozpočtu projednává. Můţe vznášet různé námitky nebo 

poznatky, které se týkají obsahu rozpočtu. Mohou tedy nastat dvě situace: 

 zastupitelstvo návrh rozpočtu schválí a od nového roku se řídí dle schváleného 

rozpočtu,  

 zastupitelstvo návrh neschválí a obec se řídí dle rozpočtového provizoria do 

doby, neţ zastupitelstvo daný rozpočet schválí. 

Po té následuje třetí fáze rozpočtového procesu, kdy obec realizuje svůj rozpočet, tedy 

hospodaří dle něj. Po skončení roku probíhá poslední fáze, tedy kontrola hospodaření 

dle schváleného rozpočtu. V obci Moravany provádí kontrolu pověřený auditor. Na 

závěr se sestaví závěrečný účet, který obsahuje veškeré informace týkající se 

hospodaření obce.  
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Obrázek 2: Obecné schéma rozpočtového procesu (Zdroj: 4, str. 65) 

 

 

2.5.4 Rozpočtová skladba 

Rozpočty veřejného sektoru pouţívají jednotné třídění příjmů a výdajů, toto jednotné 

třídění se značí jako rozpočtová skladba. Umoţňuje srovnatelné sledování příjmů, 

výdajů, salda hospodaření a jeho financování v systému veřejných rozpočtů České 

republiky (2). 

Příjmy a výdaje jsou kvalifikovány z následujících hledisek.  

 Odvětvové  

Příjmy a výdaje se člení dle druhu činnosti, na kterou byly výdaje vynaloţeny nebo 

z které vznikly příjmy. Jedná se o příjmy nedaňové a kapitálové a o veškeré výdaje. 
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 Druhové 

Příjmy druhové představují příjmy, které se člení dle právního důvodu platby. Výdaje 

dle druhu představují výdaje na nákupy, které jsou výdaje na pořízení hodnot a náhrady. 

 Odpovědnostní  

Příjmy a výdaje jsou rozčleněny dle správců kapitol. 

 Konsolidační 

Konsolidační hledisko zahrnuje příjmy a výdaje vynakládané uvnitř soustavy veřejných 

rozpočtů, které jsou tříděné dle stupňů konsolidace (2). 

 

 

2.5.5 Příjmy obce 

Příjmy obce představují příjmy: 

 z vlastní činnosti, 

 z vlastního majetku, 

 z majetkových práv, 

 z místních poplatků, 

 z činnosti právnických osob zřízených nebo zaloţených obcí, 

 ze správní činnosti, 

 z výkonů státní správy, jen pověřené obce, 

 z výnosů daní, 

 dotace z rozpočtu kraje, 

 dotace ze státního rozpočtu, 

 dotace ze státních fondů, 

 peněţní dary a příspěvky. 

Obec můţe vyuţít návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje či 

jiné obce za předpokladu, ţe jí vznikne časový nesoulad mezi čerpáním rozpočtových 

výdajů a plněním rozpočtových příjmů, které slouţí k úhradě těchto výdajů. Při této 

výpomoci nevznikají obci úroky (3).  

 

Místní poplatky 

Obce můţou dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích na svém území zavést 

místní poplatky na základě obecně závazné vyhlášky. Obec stanoví výši poplatku, 



31 

 

splatnost a den vzniku a zániku poplatkové povinnosti. Při mimořádných událostech 

můţe obecní úřad z části nebo zcela poplatek prominout. Jedná se o poplatky ze psů, 

vstupného, uţívání veřejného prostranství, lázeňských nebo rekreačních pobytů, 

ubytovacích kapacit a další (18).  

 

 

2.5.6 Výdaje obce 

Mezi výdaje obce řadíme: 

 výdaje na vlastní činnost, 

 závazky obce,  

 úroky z úvěrů a půjček, 

 výdaje z výkonu státní správy, jen u pověřených obcí, 

 závazky při spolupráci s jinými obcemi, 

 výdaje v rámci smluvních vztahů, 

 výdaje na emise dluhopisů (3). 

 

 

2.5.7 Rozpočtové zásady 

Prostředky obsaţené v rozpočtové soustavě se řídí několika zásadami. Z těchto zásad 

vychází rozpočtová pravidla upravující rozpočtový proces. 

 Zásada kaţdoročního sestavování a schvalování – sestavování rozpočtu za 

kaţdý kalendářní rok, které umoţňuje lepší přehled příjmů a výdajů. 

 Zásada úplnosti – veškeré finanční operace se musí zaznamenávat do rozpočtu. 

 Zásada pravdivosti a reálnosti – rozpočty jsou sestavovány dle prognózy 

příjmů a výdajů. 

 Zásada publicity – zveřejňování rozpočtu k provedení občanské kontroly. 

 Zásada dlouhodobé vyrovnanosti – vyrovnání příjmů a výdajů za delší časové 

období. 

 Zásada přehlednosti – stanovuje věcnou strukturu rozpočtu s rozdělenými 

příjmy a výdaji. Uskutečňuje se dle rozpočtové skladby.  

 Zásada hospodárnosti, účelnosti a účinnosti – úkoly se mají plnit hospodárně 

se záměrem, na co byly poskytnuty (7). 
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2.5.8 Dotace a finanční výpomoc 

Obec můţe na základě ţádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci 

zaţádat o dotaci nebo finanční výpomoc. Ţádost se poskytuje pomocí veřejnoprávní 

smlouvy a musí v ní být určen účel, na co bude dotace nebo finanční výpomoc 

poskytnuta (3). Dotací se rozumí peněţní prostředky na daný účel, které jsou 

poskytnuty z rozpočtu územního samosprávného celku, městské části hlavního města 

Prahy nebo Regionální rady regionu soudrţnosti a mají dvojí charakter, nárokový 

a nenárokový. Dále můţeme pouţít další členění: 

 dotace se spoluúčastí – poskytnutí dotace na určitou aktivitu a vlastní 

prostředky, 

 dotace bez spoluúčasti – úhrada aktivity územní samosprávy centrální vládou 

(7). 

V dnešní době se klade poţadavek na větší samostatnost a odpovědnost týkající se 

hospodaření a financování. Pomocí toho by se sniţoval podíl dotací v rozpočtu. Dle 

výzkumů tento poţadavek přináší zvýšení hospodárnosti a efektivnosti v oblasti 

vynakládání finančních zdrojů. Dotace nejvíce ovlivňují příjemce dotace a způsobují 

růst výdajů rozpočtů a nesnaţí se sniţovat daňové břemeno (7).  

 

Návratná finanční výpomoc představuje také peněţní prostředky poskytnuté na daný 

účel, od dotace se liší jejím vrácením do rozpočtu poskytovatele v určené době. 

V případě, ţe ţádosti není vyhověno, poskytovatel má povinnost tuto informaci sdělit 

neprodleně ţadateli (3).  

 

 

2.5.9 Sociální bydlení 

V Evropské unii doposud neexistuje jednotná definice sociálního bydlení. Mělo by 

především napomáhat k bydlení domácností, které si nejsou schopny zajistit bydlení 

samy. Poskytuje tedy dostatečnou právní jistotu. Obytným prostorem pro sociální 

bydlení dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je obytný prostor, který 

nepřesáhne velikost 120 m
2 

(19). Obce mají také značný zájem o sociální bydlení pro 

své občany, především pro starší věkovou skupinu.  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

 

3.1  Charakteristika obce 

Obec Moravany vznikla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.  Je veřejnoprávní 

korporací, která vystupuje v právních vztazích, hospodaří s vlastním majetkem a má 

právní subjektivitu, je tedy PO. Moravany jsou obcí, která se nachází v Jihomoravském 

kraji 7 km jihozápadně od Brna. Katastrální výměra je 664 ha. V současné době na 

území obce ţije 2 513 obyvatel. Průměrný věk těchto obyvatel se pohybuje kolem 36,4 

let (14). Obec Moravany je vlastníkem čistírny odpadních vod. 

 

 

3.1.1 Historie 

První poznatky o obci Moravany pochází z 11. listopadu 1289, kdy došlo k darování 

patronátu moravanského kostela premonstrátskému proboštství v Kníţicích. Klášter 

cisterciaček se stal vlastníkem obce od poloviny 14. století. Nadále obec do 20. století 

mnohokrát změnila majitele (14).  

 

Ke konci 19. století se Moravany nazývaly Morbes a došlo zde k rozmachu spolkové 

činnosti. Tyto spolky ovšem byly německé národnosti a Češi do spolků nebyli nabíráni. 

Vše se změnilo v roce 1945, kdy německé obyvatelstvo bylo vysídleno, a ves byla 

osídlena občany z jiných vesnic. Z původních obyvatel na území obce zůstala 1 

německá rodina a 14 smíšených rodin. Obec se postupně kulturně a společensky 

rozvíjela. Jednalo se například o osvětové besedy, kam patřily dva divadelní soubory, 

myslivecké sdruţení a český svaz ţen (14). 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Moravanský znak (Zdroj: 14) 
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3.1.2 Sluţby  

Moravany jsou zřizovatelem základní i mateřské školy. Základní škola je zde pouze 1. 

stupně a vzhledem k stálému přírůstku dětí v obci její kapacita není dostačující. 

V současné době navštěvuje základní školu 115 dětí (15). Stejně tak je tomu i u 

mateřské školy, protoţe v obci je více dětí, které by chtěly navštěvovat mateřskou 

školu, neţ je její kapacita. Nyní je v mateřské škole 103 dětí. Mateřská škola i základní 

škola byly jiţ rozšiřovány kvůli zvýšení kapacity, ovšem  stálému růstu obyvatel ani 

zvýšená kapacita nepostačuje.  

 

Obec Moravany v nedávné době zajistila zdravotnické zařízení, které zde dříve nebylo, 

a proto lidé museli dojíţdět do ostatních vesnic a měst. Pro staré lidi byla zajištěna 

přeprava od obecního úřadu. V dnešní době zde máme lékaře, tudíţ lidé ho mohou 

navštěvovat a obec uţ nemusí zajišťovat přepravu do jiné vesnice. 

 

Dále obec zajišťuje pro své občany knihovnu, poštu, vydávání zpravodaje 4x ročně, 

Czech POINT (14). Obyvatelé mohou také navštěvovat obchod s potravinami, hospody, 

cukrárnu, kadeřnictví a kosmetiku. Tyto sluţby jsou poskytovány soukromými osobami.  

 

3.1.3 Personální obsazení 

Ve volebním období 2014-2018 bylo v obci Moravany zvoleno patnáctičlenné 

zastupitelstvo, pětičlenná rada obce, starosta, 2 místostarostové, kteří jsou zároveň členy 

rady obce. Zastupitelstvem obce byl zřízen finanční a kontrolní výbor. Radou obce byla 

zřízena kulturní a sportovní komise (14).  

Dle zákona 128/2000 Sb., o obcích, obce s počtem obyvatel v rozmezí 500 aţ 3000, volí 

7-15 členné zastupitelstvo. Obec Moravany zvolila horní hranici počtu zvoleného 

zastupitelstva. Hlavním důvodem zvolení 15 členného zastupitelstva je, aby vznikla 

rada obce. Pokud by obec měla méně členů, rada obce by nemohla vzniknout.  

 

Zastupitelstvo obce se schází nejméně jedenkrát za 3 měsíce.  Zasedání zastupitelstva 

jsou veřejná a průběh zasedání je zaznamenán na zápisu, jehoţ součástí je usnesení, 

které je vystaveno na úřední desce na obecního úřadu (14).  
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Obecní úřad tvoří starosta, 1. místostarosta, 2. místostarosta, zaměstnanci obecního 

úřadu, provozní zaměstnanci a sezónní pracovníci (14).  

 

Finanční a Kontrolní výbor 

Předsedou výboru je vţdy člen zastupitelstva. Předsedu a členy výboru volí 

zastupitelstvo obce. Výbor pořizuje zápis o provedených kontrolách, ve kterém uvádí 

předmět kontroly, zjištěné nedostatky a návrhy na opatření k odstranění nedostatků. Za 

činnost výborů odpovídá zastupitelstvo obce (14).  

 

Finanční výbor 

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a kontrolu 

hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí.  

 

Kontrolní výbor 

Kontroluje dodrţování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku 

samostatné působnosti. 

 

 

3.2  Analýza hospodaření obce Moravany 

Analýza hospodaření obce Moravany je zaměřena na roky 2012-2015. V analýze budu 

především vycházet z rozpočtů a závěrečných účtů obce, budu porovnávat příjmy 

a výdaje za jednotlivé roky. Hospodaření obce Moravany vychází ze schváleného 

rozpočtu zastupitelstvem. Rozpočet musí být schválen do konce roku, pokud 

zastupitelstvo rozpočet neschválí, obec se řídí rozpočtovým provizoriem. Obec 

Moravany se řídila rozpočtovým provizoriem v kaţdém analyzovaném roce.  

 

Rozpočet obce Moravany je sestavován finančním výborem, základ pro jeho tvorbu 

vychází z rozpočtu minulého období. Rozpočet se můţe nadále v průběhu roku 

pozměňovat, a to v případě neočekávaných výdajů a příjmů. Tyto změny se 

zaznamenávají pomocí rozpočtových opatření, které musí být také schválené 

zastupitelstvem obce.  
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3.2.1 Hospodaření v roce 2012 

Obec Moravany v roce 2012 hospodařila dle rozpočtového provizoria, které schválilo 

zastupitelstvo obce z důvodu stálých neshod týkajících se schválení částek pro přístavbu 

čističky odpadních vod. Dle přezkoumání, které bylo provedeno zaměstnanci odboru 

kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje, nebyly zjištěny ţádné chyby 

a nedostatky. Přezkoumání bylo provedeno dne 6. - 7. května 2013.  

 

Rok 2012 Skutečný r. Schválený r. Upravený r. Skutečný r./ 

upravený r. 

Daňové příjmy 20 010 622,07 16 633 000,00 20 010 800,00 99,99 % 

Nedaňové 

příjmy 
5 064 991,47 3 177 700,00 5 062 700,00 100,04 % 

Kapitálové 

příjmy 
790 060,00 180 000,00 790 000,00 100,00 % 

Přijaté dotace 31 824 469,90 819 800,00 31 824 700,00 99,99 % 

Příjmy celkem 57 690 143,44 20 810 500,00 57 688 200,00 100,00 % 

Běţné výdaje 17 539 023,91 25 583 500,00 27 699 900,00 63,32 % 

Kapitálové 

výdaje 
47 005 783,09 39 327 000,00 69 504 300,00 67,63 % 

Výdaje celkem 64 544 807,00 64 910 500,00 97 174 200,00 66,42 % 

Saldo příjmů a 

výdajů 
- 6 854 663,56 - 44 100 000,00 - 39 486 000,00 17,35 % 

Změna na BÚ 5 156 765,87 44 100 000,00 39 486 000,00 - 

Opravné 

poloţky z fin. 

účtů  

1 697 897,69 0,00 0,00 - 

Financování 6 854 663,56 44 100 000,00 39 486 000,00 17,36 % 

Tabulka 2: Rozpočet za rok 2012 v Kč (Zdroj: vlastní zpracování ze závěrečného 

účtu obce) 
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Obec Moravany v roce 2012 přijala 7 rozpočtových opatření. Tato rozpočtová opatření 

se týkala na straně příjmů částky 36 877 700,00 Kč a ze strany výdajů se jednalo 

o částku 32 263 700,00 Kč.  

 

Významné poloţky výdajů 

Obec Moravany v roce 2012 rozšiřovala čističku odpadních vod z důvodu stálého 

nárůstu obyvatel. Od roku 2002 se obyvatelstvo téměř zdvojnásobilo a v budoucnosti se 

z důvodu velké výstavby ještě více navýší. Rozšíření bylo vyčísleno na 41 564 441,28 

Kč. Obec na toto rozšíření přijala dotaci v částce 29 937 013,63 Kč od Ministerstva 

ţivotního prostředí a ze Státního fondu ţivotního prostředí. Tato dotace ovšem byla 

podmíněna několika podmínkami. První podmínka se týkala stanovení určité výše 

stočného, které bude odpovídat procentu z vynaloţených nákladů. Dále musí být v obci 

rozdělena kanalizace na dešťovou a splaškovou a poslední podmínka byla zajištění 

minimálního mnoţství přítoku odpadních vod na čistírnu odpadních vod. Skutečné 

výdaje spojené s rozšířením byly po té ve výši 11 627 427,65 Kč. V roce 2011 se v obci 

začal stavět nový obecní úřad, výdaje spojené s touto stavbou se promítají i do roku 

2012 a 2013, v roce 2012 obec vydala částku 7 762 082,87 Kč, která zaznamenává 

veškeré výdaje související s obecním úřadem, jedná se například o energii, pohoštění, 

vybavení obecního úřadu a další. Z důvodu výstavby nového obecního úřadu je tato 

částka vysoká. Dále v obci probíhaly opravy chodníků a silnic, tyto opravy byly 

vyčísleny na 1 996 742,00 Kč. Obec Moravany také kaţdý rok přispívá do svých 

příspěvkových organizací, jedná se o ZŠ Moravany, které přispěla 1 830 785,00 Kč 

a MŠ Moravany, které přispěla ve výši 3 242 208,00 Kč.  

 

Významné poloţky příjmů 

Největší část příjmů tvoří obecné příjmy, které byly vyčísleny na 59 335 091,97 Kč.  

 

Obecné příjmy   

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 592 906,87 Kč 

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné 

činnosti 
1 788 645,74 Kč 

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 358 724,28 Kč 
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Daň z příjmu právnických osob 3 493 327,09 Kč 

Daň z příjmu právnických osob za obce 674 500,00 Kč 

Daň z nemovitosti 1 763 824,22 Kč 

Daň z přidané hodnoty 7 086 311,00 Kč 

Odvody za odnětí zemědělské půdy 53 252,00 Kč 

Poplatky 1 149 796,00 Kč 

Odvod z loterií 49 334,87 Kč 

Investiční a neinvestiční dotace 24 894 469,90 Kč 

Převody z rozpočtových účtů 7 500 000,00 Kč 

Tabulka 3: Obecné příjmy za rok 2012 (Zdroj: vlastní zpracování ze závěrečného 

účtu obce) 

 

Kaţdoroční příjem obce představuje vybírání stočného od občanů ţijících 

v Moravanech. V roce 2012 tato částka činila 2 023 655,00 Kč a je ovlivněna počtem 

obyvatel. 

 

Mezi příjmy obce řadíme i příjmy z pronájmů. Obec pronajímá následující prostory:  

 Roční nájem 

Česká pošta 3 136,00 

Firma Radeco 30 060,00 

Moravanská rychta (hospoda) 110 400,00 

Restaurace na hřišti 48 000,00 

Obchod 24 000,00 

Kadeřnictví 2 000,00 

Vodovodní řád 677 600,00 

Lom (dobývací prostor) 347,00 

Příjmy celkem  895 543,00 

Tabulka 4: Pronájmy za rok 2012 v Kč (Zdroj: vlastní zpracování z dokumentů 

obce) 

 

Kadeřnictví bylo v roce 2012 otevřeno aţ v září, proto se v tomto roce platil nájem 

pouze za 4 měsíce.  
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3.2.2 Hospodaření v roce 2013 

Zastupitelstvo obce Moravany opět neschválilo do konce roku rozpočet obce, proto 

hospodařila dle rozpočtového provizoria. Zastupitelstvo hospodařilo podle 

rozpočtového provizoria, protoţe se stále potýkalo s odlišnými názory spojenými se 

stavbou nového obecního úřadu. Po schválení rozpočtu obce zastupitelstvem, obec 

začala vycházet z tohoto schváleného rozpočtu. 

Rok 2013 Skutečný r. Schválený r. Upravený r. Skutečný r./ 

upravený r. 

Daňové příjmy 25 135 909,66 17 995 000,00 25 135 100,00 100,00 % 

Nedaňové příjmy 4 805 353,37 3 202 100,00 4 804 300,00 100,02 % 

Kapitálové  

příjmy 
136 000,00 2 250 000,00 136 000,00 100,00 % 

Přijaté dotace 625 008,69 431 400,00 625 200,00 99,97 % 

Příjmy celkem 30 702 271,72 23 878 500,00 30 700 600,00 100,01 % 

Běţné výdaje 20 779 244,60 26 408 500,00 27 883 200,00 74,52 % 

Kapitálové výdaje 24 723 471,63 38 470 000,00 39 122 600,00 63,19 % 

Výdaje celkem 45 502 716,23 64 878 500,00 67 005 800,00 67,91 % 

Saldo příjmů a 

výdajů 
-14 800 444,51 - 41 000 000,00 - 36 305 200,00 40,77 % 

Změna na BÚ 14 814 916,51 41 000 000,00 36 305 200,00 - 

Opravné poloţky 

z fin. účtů  
- 14 472,00 0,00 0,00 - 

Financování 14 800 444,51 41 000 000,00 36 305 200,00 40,77 % 

Tabulka 5: Rozpočet za rok 2013 v Kč (Zdroj: vlastní zpracování ze závěrečného 

účtu obce) 

 

Obec Moravany v roce 2013 provedla 4 rozpočtová opatření v průběhu roku. Tato 

rozpočtová opatření zvýšila příjmy o 6 822 100,00 Kč a výdaje o 2 127 300,00 Kč. 
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Významné výdaje 

V tomto roce byly opět vysoké výdaje za nový obecní úřad, tato částka činila 14 

529 719,95 Kč. Další významný výdaj se týkal odvádění a čištění odpadních vod, který 

byl vyčíslen na 7 240 427,78 Kč. Oproti minulému roku se výdaj sníţil o více neţ 

30 000 000,00 Kč, ovšem pořád je to poměrně velká částka. V roce 2013 stále 

pokračovala stavba nové mateřské školy a výdaje s touto stavbou spojené vyšly na 

5 137 450,30 Kč. Opět obec Moravany přispěla svým příspěvkovým organizacím, a to 

v částkách 1 383 310,00 Kč pro ZŠ Moravany a 2 313 000,00 Kč pro MŠ Moravany. 

Obec Moravany stále pokračovala v opravách silnic a chodníků, tyto výdaje byly ve 

výši 3 795 740,38 Kč, oproti minulému roku se tyto výdaje zvýšily o 1 798  998,38 Kč.  

 

Významné příjmy 

Největší podíl příjmů v roce 2013 měly opět příjmy obecné, které činily 25 760 918,35 

Kč.  

Obecné příjmy  

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 878 739,09 Kč 

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné 

činnosti 
2 133 559,24 Kč 

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 468 469,80 Kč 

Daň z příjmu právnických osob 4 514 295,45 Kč 

Daň z příjmu právnických osob za obce 380 570,00 Kč 

Daň z nemovitosti 1 617 245,60 Kč 

Daň z přidané hodnoty 9 782 094,93 Kč 

Odvody za odnětí zemědělské půdy 26 808,00 Kč 

Poplatky 1 237 523,00 Kč 

Odvod z loterií 96 604,55 Kč 

Investiční a neinvestiční dotace 625 008,69 Kč 

Tabulka 6: Obecné příjmy za rok 2013 (Zdroj: vlastní zpracování ze závěrečného 

účtu obce) 

 

Dále obec získala příjmy z kaţdoroční platby stočného ve výše 2 275 346,00 Kč. 
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Obec Moravany v roce 2013 získala následující příjmy z pronájmu.  

 Roční nájem 

Česká pošta 3 036,00 

Firma Radeco 30 060,00 

Moravanská rychta (hospoda) 110 400,00 

Restaurace na hřišti 48 000,00 

Obchod 24 000,00 

Kadeřnictví 6 000,00 

Vodovodní řád 677 600,00 

Lom (dobývací prostor) 347,00 

Vrabčák Moravany o. s.  900,00 

Příjmy celkem  900 343,00 

Tabulka 7: Pronájmy za rok 2013 v Kč (Zdroj: vlastní zpracování z dokumentů 

obce) 

 

V roce 2013 byla místo bývalého obecního úřadu pronajatá budova pro občanské 

sdruţení Vrabčák Moravany, který pořádá různé akce pro děti. Tento nájem byl v roce 

placen pouze dvakrát, protoţe pronájem začal v listopadu 2013. 

 

3.2.3 Hospodaření v roce 2014  

V roce 2014 se obec Moravany opět řídila rozpočtovým provizoriem schváleným 

zastupitelstvem obce. Obec se potýkala s problémy při stavbě chodníků, z tohoto 

důvodu odsouhlasila rozpočet obce aţ v následujícím roce. 

 

Rok 2014 Skutečný r. Schválený r. Upravený r. Skutečný r./ 

upravený r. 

Daňové příjmy 26 711 353,28 23 789 000,00 26 262 400,00 101,71 % 

Nedaňové příjmy 4 885 104,13 4 025 100,00 5 502 000,00 88,79 % 

Kapitálové  

příjmy 
2 900 440,00 5 000 000,00 2 827 000,00 102,60 % 
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Přijaté dotace 4 078 213,78 419 300,00 4 078 400,00 99,99 % 

Příjmy celkem 38 575 111,19 33 233 400,00 38 669 800,00 99,76 % 

Běţné výdaje 22 968 515,41 32 077 100,00 29 722 800,00 77,28 % 

Kapitálové výdaje 18 806 423,65 28 156 300,00 32 884 100,00 57,19 % 

Výdaje celkem 41 774 939,06 60 233 400,00 62 606 900,00 66,73 % 

Saldo příjmů a 

výdajů 
- 3 199 827,87 - 27 000 000,00 - 23 937 100,00 13,37 % 

Změna na BÚ 3 184 425,66 27 000 000,00 23 937 100,00 - 

Opravné poloţky 

z fin. účtů  
15 402,21 0,00 0,00 - 

Financování 3 199 827,87 27 000 000,00 23 937 100,00 13,37 % 

 Tabulka 8: Rozpočet za rok 2014 v Kč (Zdroj: vlastní zpracování ze závěrečného 

účtu obce) 

 

V roce 2014 obec Moravany přijala 9 rozpočtových opatření. Příjmy rozpočtu zvýšila 

o 5 436 400,00 Kč a výdaje o 2 373 500,00 Kč 

 

Významné výdaje 

V roce 2014 obec vydala částku za pozemní komunikace v hodnotě 5 403 617,62 Kč, 

mezi ně řadíme opravy chodníků, silnic a úpravu náměstí. Oproti minulému roku se 

výdaj spojený s odváděním a čištěním odpadních vod o 5 722 107,33 Kč sníţil, v roce 

2014 obec zaplatila částku jen ve výši 1 518 320,45 Kč. Opět byl zaznamenán příspěvek 

MŠ Moravany, který se i s opravou budovy zvýšil na 2 544 652,00 Kč. V roce 2014 se v 

ZŠ Moravany přistavovala třída, tato přístavba stála 3 382 546,80 Kč a s ostatními 

příspěvky se částka pro ZŠ zvýšila na 5 562 241,60 Kč. Dále se v obci Moravany 

vyměňoval nový povrch na fotbalovém hřišti, který byl vyčíslen na 3 049 037,57 Kč. 

Obec Moravany vydala 1 333 122,83 Kč na opravy nebytových prostor, které má 

v pronájmu, dále nakoupila pozemky, které byly v hodnotě 3 750 660,00 Kč a budovy 

v částce 2 034 040,00 Kč. V obci se roku 2014 výrazně začala doplňovat a upravovat 

veřejná zeleň, celková částka pak vyšla na 766 208,73 Kč. Částku ve výši 4 055 193,81 

Kč obec vydala za činnost místní správy, do které řadíme veškeré vybavení obecního 
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úřadu, energie, školení a další. Spadají sem i platy zaměstnanců, které jsou ve výši 

1 811 332,00 Kč. Obec Moravany v roce 2014 zaplatila za daň z příjmu (DPH) 

4 277 953,00 Kč.  

 

Významné příjmy  

Největší částku příjmů tvoří v roce 2014 opět příjmy obecné, jejich výše se rovná 

35 954 153,07 Kč.  

Obecné příjmy   

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5 271 693,96 Kč 

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné 

činnosti 
1 089 473,72 Kč 

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 532 012,40 Kč 

Daň z příjmu právnických osob 5 357 735,38 Kč 

Daň z příjmu právnických osob za obce 485 640,00 Kč 

Daň z nemovitých věcí 1 686 885,94 Kč 

Daň z přidané hodnoty 10 876 107,00 Kč 

Odvody za odnětí zemědělské půdy 97 491,00 Kč 

Poplatky 1 231 191,00 Kč 

Odvod z loterií 83 122,88 Kč 

Investiční a neinvestiční dotace 4 078 213,78 Kč 

Převody z rozpočtových účtů 2 624 193,66 Kč 

Ostatní převody z vlastních fondů 2 540 392,35 Kč 

Tabulka 9: Obecné příjmy za rok 2014 (Zdroj: vlastní zpracování ze závěrečného 

účtu obce) 

 

V roce 2014 obec Moravany prodala pozemek, z kterého obdrţela částku 2 673 940,00 

Kč.  Jako kaţdoroční příjem obec opět vybrala od obyvatel částku za stočné, v tomto 

roce se oproti minulému zvýšila na 2 824 620,00 Kč.  
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Příjmy z pronájmu v roce 2014 byly v následujících částkách. 

 Roční nájem 

Česká pošta 3 036,00 

Firma Radeco 30 060,00 

Moravanská rychta (hospoda) 110 400,00 

Restaurace na hřišti 48 000,00 

Obchod 24 000,00 

Kadeřnictví 6 000,00 

Vodovodní řád 677 600,00 

Lom (dobývací prostor) 347,00 

Vrabčák Moravany o. s.  5 400,00 

Ordinace dětského lékaře 9 048,00 

Ordinace obvodního lékaře 4 612,00 

Příjmy celkem  918 503,00 

Tabulka 10: Pronájmy za rok 2014 v Kč (Zdroj: vlastní zpracování z dokumentů 

obce) 

 

V roce 2014 byly v obci zřízeny ordinace pro dětského a praktického lékaře. Dětský 

lékař zde byl od 1. 4. 2014 a praktický lékař od 1. 9. 2014.  

 

3.2.4 Hospodaření v roce 2015 

Obec Moravany opět v roce 2015 nejdříve hospodařila dle rozpočtového provizoria do 

doby, neţ byl schválen rozpočet obce zastupitelstvem. Obec hospodařila dle 

rozpočtového provizoria z důvodu stálých nejasností týkajících se stavby kanalizace, 

zastupitelé měli do konce roku odlišné názory. Rozpočet byl tedy schválen aţ v novém 

roce.  

Rok 2012 Skutečný r. Schválený r. Upravený r. Skutečný r./ 

upravený r. 

Daňové příjmy 29 278 025,78 20 984 000,00 29 277 700,00 100,00 % 

Nedaňové příjmy 6 093 607,99 4 605 100,00 6 092 800,00 100,01 % 
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Kapitálové  

příjmy 
2 402 100,00 220 000,00 2 402 100,00 100,00 % 

Přijaté dotace 969 105,00 435 900,00 969 200,00 99,99 % 

Příjmy celkem 38 742 838,77 26 245 000,00 38 741 800,00 100,00 % 

Běţné výdaje 24 693 367,79 26 185 100,00 29 568 500,00 83,51 % 

Kapitálové výdaje 20 080 917,91 12 280 000,00 22 189 700,00 90,50 % 

Výdaje celkem 44 774 285,70 38 465 100,00 51 758 200,00 86,51 % 

Saldo příjmů a 

výdajů 
- 6 031 446,93 - 12 220 100,00 - 13 016 400,00 46,34 % 

Změna na BÚ 5 996 999,93 12 220 100,00 13 016 400,00 - 

Opravné poloţky 

z fin. účtů  
34 447,00 0,00 0,00 - 

Financování 6 031 446,93 12 220 100,00 13 016 400,00 46,34 % 

Tabulka 11: Rozpočet za rok 2015 v Kč (Zdroj: vlastní zpracování ze závěrečného 

účtu obce) 

 

V tomto roce obec Moravany přijala 9 rozpočtových opatření. Příjmy byly navýšeny 

o 12 496 800,00 Kč a výdaje o 13 293 100,00 Kč.  

 

Významné výdaje 

Obec Moravany zaznamenala největší výdaj za odvádění a čištění odpadních vod 

v částce 18 072 360,18 Kč. Tato částka se oproti minulému roku zvýšila o 16 554 

039,73 Kč. Důvod takového zvýšení představuje stavbu kanalizace v obci. Během roku 

2015 obec vydala za pozemní komunikace částku 2 987 069,87 Kč, kam spadá 

574 114,62 Kč za opravu silnic, 1 888 500,00 Kč za nákup budovy a další drobnější 

úpravy. Obec opět poskytla příspěvek ZŠ Moravany ve výši 1 851 593,00 Kč a MŠ 

Moravany ve výši 2 729 266,00 Kč. Dále se v roce 2015 v obci Moravany provedla 

revitalizace zeleně, která byla vyčíslena na 1 874 930,22 Kč.  Další výrazné poloţky ve 

výdajích se objevují výdaje místních zastupitelských orgánů v částce 1 887 168,70 Kč a 

činnosti místní správy v hodnotě 4 107 034,79 Kč.  
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Významné příjmy 

Obec jako kaţdý rok obdrţela nejvíce finančních prostředků z obecných příjmů, a to 

v hodnotě 30 247 130,78 Kč.  

Obecné příjmy   

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5 439 057,69 Kč 

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné 

činnosti 
1 690 070,07 Kč 

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 610 036,07 Kč 

Daň z příjmu právnických osob 5 664 694,91 Kč 

Daň z příjmu právnických osob za obce 2 202 480,00 Kč 

Daň z nemovitých věcí 1 784 953,17 Kč 

Daň z přidané hodnoty 10 517 177,4 Kč 

Odvody za odnětí zemědělské půdy 11 201,00 Kč 

Poplatky 1 262 591,00 Kč 

Odvod z loterií 95 774,47 Kč 

Investiční a neinvestiční dotace 969 105,00 Kč 

Tabulka 12: Obecné příjmy za rok 2015 (Zdroj: vlastní zpracování ze závěrečného 

účtu obce) 

 

Dále obdrţela kaţdoroční částku za výběr stočného, v roce 2015 dosáhla částka jiţ 

2 297 973,00 Kč. Také získala 2 125 500,00 Kč za prodej pozemků.  

 

Obec v roce 2015 opět získala příjmy z pronájmu.  

 Roční nájem 

Česká pošta 3 036,00 

Firma Radeco 30 060,00 

Moravanská rychta (hospoda) 110 400,00 

Restaurace na hřišti 48 000,00 

Vodovodní řáda 1 149 500,00 

Obchod 144 000,00 

Kadeřnictví 6 000,00 
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Lom (dobývací prostor) 359,00 

Vrabčák Moravany o. s.  5 400,00 

Ordinace dětského lékaře 12 060,00 

Ordinace obvodního lékaře 13 832,00 

Příjmy celkem  1 522 647,00 

Tabulka 13: Pronájmy za rok 2015 v Kč (Zdroj: vlastní zpracování z dokumentů 

obce) 

 

3.2.5 Přijaté finanční prostředky  

Obec Moravany kaţdoročně získává dotace ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu 

veřejné úrovně. Částky přijatých finančních prostředků se liší dle toho, na co jsou 

přijaté.  

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu 

 

Graf 1: Finanční prostředky ze státního rozpočtu v letech 2012 -2015 

(Zdroj: vlastní zpracování ze závěrečného účtu obce) 

 

Dle grafu vyplývá, ţe obec Moravany získala v analyzovaném období nejvíce 

finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2012. V tomto roce v obci probíhalo 

rozšíření čističky odpadních vod. Tato oprava byla velmi nákladná a obec na ni získala 

investiční transfer v částce 28 818 920,63 Kč a neinvestiční transfer v hodnotě 
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1 118 093,00 Kč. V tomto roce získala další investiční a neinvestiční transfery, ovšem 

částky nebyly tak významné oproti příspěvkům na čističku odpadních vod. V roce 2013 

obec obdrţela nejméně finančních prostředků za analyzované období.  V tomto roce 

byly poskytnuty také příspěvky na čističku odpadních vod, ale pouze v částce 151 

702,89 Kč. Další nevýznamný příspěvek byl poskytnut na volbu prezidenta a volby do 

Poslanecké sněmovny ČR. V roce 2014 obec získala o téměř 3 000 000,00 Kč více 

finančních prostředků oproti roku 2013, ovšem oproti roku 2012 je to stále nízká částka. 

V tomto roce v obci probíhala přestavba nového centra obce, na tuto přestavbu byl 

poskytnut investiční transfer v hodnotě 2 777 111,78 Kč. Zbylé finanční prostředky 

byly poskytnuty na volby do zastupitelstva obce, volby do Evropského parlamentu a na 

stavbu nového dětského hřiště. V roce 2015 byly obci poskytnuty příspěvky 

z neinvestičního transferu na zlepšení stavu přírody a krajiny a na program ţivotního 

prostředí. Tyto finanční prostředku byly druhé nejniţší ze sledovaného období.   

 

Finanční prostředky poskytnuté z ostatních rozpočtů veřejné úrovně 

 

Graf 2: Finanční prostředky z  ostatních rozpočtů veřejné úrovně v 

letech 2012-2015 (Zdroj: vlastní zpracování ze závěrečného účtu obce) 

 

Přijaté finanční prostředky z ostatních rozpočtů veřejné úrovně jsou niţší neţ příspěvky 

ze státního rozpočtu. Dle grafu lze určit, ţe obec získala nejvíce finančních prostředků 

v roce 2014 a 2012. V roce 2014 získala o přibliţně 30 000,00 Kč více a finanční 

prostředky byly poskytnuty z investičního i neinvestičního transferu oproti roku 2012, 
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kdy byl poskytnut pouze neinvestiční transfer. V roce 2014 byly poskytnuty finanční 

prostředky z investičního transferu od Jihomoravského kraje na rekonstrukci dětského 

hřiště a územní plán obce. Z neinvestičního transferu byly poskytnuty finanční 

příspěvky na souhrnný dotační vztah. V roce 2012 byly obci poskytnuty jen finanční 

příspěvky z neinvestičního transferu v hodnotě 828 092,00 Kč. V roce 2013 a 2014 byly 

obci poskytnuty také jen neinvestiční transfery v obdobné částce.  

 

3.2.6 Proces rozpočtu a závěrečného účtu obce 

Rozpočet obce Moravany sestavuje finanční výbor, který je poradním orgánem pro 

zastupitelstvo obce. Při sestavování rozpočtu se vychází z rozpočtu z minulého roku. 

Dále se musí do rozpočtu obce zahrnout veškeré akce a investice, které se v daném roce 

uskuteční. Po následném sestavení se návrh rozpočtu předkládá radě obce, která 

navrhne, jaké úpravy by se v návrhu rozpočtu mohly provést. Předloţení radě obce není 

povinné, rada pouze doporučuje změny v návrhu rozpočtu. Následně se návrh rozpočtu 

předkládá zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo se k návrhu rozpočtu vyjádří a jeho 

členové zmiňují připomínky, které by měly být v rozpočtu obsaţeny. Po veškerých 

připomínkách, které by se měly v rozpočtu obce promítnout, finanční výbor sestaví 

konečnou verzi rozpočtu obce. Tato verze je vyvěšená na úřední desce, kdy se občané 

Moravan mohou s rozpočtem obce seznámit. Po 15 dnech proběhne veřejné zasedání, 

kde se sestavený rozpočet schvaluje zastupitelstvem obce. Aby mohl být rozpočet 

schválen, musí být odsouhlasen nadpoloviční většinou členů zastupitelstva. Během roku 

se v případě nutných změn v rozpočtu obce schvalují rozpočtová opatření, která musí 

být schválená zastupitelstvem obce Moravany.  

 

Postup sestavování závěrečného účtu je stejný jako u rozpočtu obce. Návrh nejdříve 

vypracovává finanční výbor. Dále se návrh závěrečného účtu předkládá radě obce, která 

doporučí případné připomínky. Po té se závěrečný účet projednává zastupitelstvem 

obce. Závěrečný účet je také vyvěšený na úřední desce a po 15 dnech probíhá schválení 

zastupitelstvem obce na veřejném zasedání. 
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3.3  Příjmy obce v letech 2012-2015  

 2012 2013 2014 2015 

Daňové příjmy 20 010 622,07 25 135 909,66 26 711 353,28 29 278 025,78 

Nedaňové 

příjmy 
5 064 991,47 4 805 353,37 4 885 104,13 6 093 607,99 

Kapitálové  

příjmy 
790 060,00 136 000,00 2 900 440,00 2 402 100,00 

Přijaté transfery 31 824 469,90 625 009,69 4 078 213,78 969 105,00 

Příjmy celkem 57 690 143,44 30 702 271,72 38 575 111,19 38 742 838,77 

Tabulka 14: Příjmy v Kč (Zdroj: vlastní zpracování ze závěrečného účtu obce) 

 

Příjmy ve sledovaném období měly klesající a rostoucí charakter. Mezi roky 2012-2013 

příjmy klesly o 26 987 871,72 Kč. I kdyţ daňové příjmy vzrostly téměř o 5 000 000,00 

Kč, důvodem takového velkého poklesu byla přijatá dotace v roce 2012 na přístavbu 

čističky odpadních vod. Přijaté dotace se mezi těmito lety lišily o 31 199 460,21 Kč. 

Změna příjmů mezi roky 2013-2014 byla rostoucího charakteru. Příjmy se zvýšily 

o částku 7 872 839,47 Kč. Jednotlivé příjmy se zvýšily, ovšem největší podíl na zvýšení 

měly kapitálové příjmy, a to o částku 2 764 440,00 Kč a přijaté dotace o 3 453 204,09 

Kč. V roce 2014 proběhla v obci výstavba nového centra za necelé 3 000 000,00 Kč, na 

kterou obec získala finanční prostředky. Spolu s ostatními přijatými příspěvky navýšila 

příjmy ze strany dotací o tak významnou částku oproti roku 2013. Další důvod navýšení 

byl prodej pozemku, který navýšil kapitálové příjmy. Mezi roky 2014-2015 došlo 

k nepatrnému nárůstu příjmů, a to v částce 167 727,58 Kč. I přes nárůst daňových 

příjmů o 2 566 672,50 Kč a nedaňových příjmů o 1 208 503,86 Kč, důvod zvýšení jen o 

nepatrnou částku způsobil pokles přijatých dotací o 3 109 108,78 Kč. 
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Graf 3: Celkové příjmy v  letech 2012-2015 (Zdroj: vlastní zpracování ze 

závěrečného účtu obce) 

 

 

Změna jednotlivých příjmů mezi roky 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Daňové příjmy 25,61 % 6,27 % 9,61 % 

Nedaňové příjmy -5,13 % 1,66 % 24,74 % 

Kapitálové příjmy -82,79 % 2032,68 % -17,18 % 

Přijaté dotace -98,04 % 552,50 % -76,24 % 

Celkové příjmy -46,78 % 25,64 % 0,43 % 

Tabulka 15: Příjmy (Zdroj: vlastní zpracování ze závěrečného účtu obce) 

 

3.3.1 Daňové příjmy 

Mezi daňové příjmy obec řadí tyto poloţky: 

 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních poţitků, 

 daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti, 

 daň z příjmů FO z kapitálových výnosů, 

 daň z příjmů PO, 

 daň u příjmů PO za obce, 
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 daň z přidané hodnoty, 

 odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, 

 poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, 

 poplatek ze psů, 

 poplatek za uţívání veřejného prostranství, 

 odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů, 

 správní poplatky, 

 daň z nemovitých věcí. 

 

 

Graf 4: Daňové příjmy v  letech 2012-2015 (Zdroj: vlastní zpracování ze 

závěrečného účtu obce) 

 

Daňové příjmy ve sledovaném období měly rostoucí charakter. Dle grafu jde vidět, ţe 

největší vzrůst příjmů nastal mezi roky 2012-2013, kdy se příjmy zvýšily o 5 125 

287,59 Kč. Největší nárůst nastal na účtech daň z přidané hodnoty o 2 695 783,93 Kč, 

daně z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních poţitků o 1 285 832,22 Kč a daně 

z příjmu PO o 1 020 968,36 Kč. Nejmenší rozdíl nastal mezi roky 2013-2014. Tento 

rozdíl je ve výši 1 575 443,62 Kč. Daňové příjmy mezi roky 2014-2015 se zvýšily 

o 2 566 672,50 Kč, kdy daň z příjmu PO za obce se zvýšila o 1 716 840,00 Kč.  
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3.3.2 Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy zahrnují tyto poloţky: 

 lesní hospodářství, 

 záleţitosti těţebního a energetického průmyslu, 

 pitná voda,  

 pozemní komunikace, 

 odvádění a čištění odpadních vod, 

 zařízení předškolní výchovy a základního vzdělání, 

 kultura, 

 ostatní činnosti v záleţitosti kultury, církví a sdělovacích prostředcích, 

 tělovýchova, 

 rozvoj bydlení a bytového hospodářství, 

 pohřebnictví, 

 výstavba a údrţba místních inţenýrských sítí, 

 příjmy z pronájmu pozemků,  

 příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované, 

 nakládání s odpady, 

 regionální a místní správa, 

 obecné příjmy z finančních operací, 

 pojištění funkčně nespecifikované, 

 ostatní činnosti.  
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Graf 5: Nedaňové příjmy v  letech 2012-2015 (Zdroj: vlastní zpracování ze 

závěrečného účtu obce) 

 

Z grafu vyplývá, ţe nedaňové příjmy ve sledovaném období nejdříve poklesly a od roku 

2013 se zvyšovaly. Největší rozdíl nastal mezi roky 2014-2015, který byl v hodnotě 

1 208 503,86 Kč. Tento rozdíl plynul ze zvýšení jednotlivých poloţek v menších 

částkách a ty pak v součtu daly rozdíl 1 208 503,86 Kč. Mezi ostatními roky nastaly jen 

nepatrné změny. 

 

3.3.3 Kapitálové příjmy 

Mezi tyto příjmy řadíme: 

 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku, 

 příjmy z prodeje majetku,  

 přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku. 

 



55 

 

 

Graf 6: Kapitálové příjmy v  letech 2012-2015 (Zdroj: vlastní zpracování ze 

závěrečného účtu obce) 

 

Kapitálové příjmy ve sledovaném období měly klesající i rostoucí charakter. Největší 

změna nastala mezi roky 2013-2014, kdy se kapitálové příjmy zvýšily o 2 764 440,00 

Kč. Důvodem tak velkého přírůstku kapitálových příjmů byl prodej pozemku v hodnotě 

2 673 940,00 Kč. V roce 2015 obec opět prodala pozemek v hodnotě 2 125 500,00 Kč, 

proto byly kapitálové příjmy oproti roku 2012 a 2013 stále vysoké.  

 

3.3.4 Přijaté dotace 

Mezi přijaté dotace spadají tyto příjmy: 

 neinvestiční přijaté transfery z všeobecných pokladen správy státního rozpočtu, 

 neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnných dotačních 

vztahů, 

 převody z rozpočtových účtů, 

 investiční přijaté transfery od krajů, 

 investiční přijaté transfery od regionálních rad. 
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Graf 7: Přijaté transfery v  letech 2012-2015 (Zdroj: vlastní zpracování ze 

závěrečného účtu obce) 

 

Vývoj přijatých finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo rozpočtu veřejné 

úrovně je velmi kolísavý. Obec Moravany kaţdý rok získává transfery na různé 

investice obce, které se od sebe finančně liší. To je hlavním důvodem kolísavého 

vývoje. Obec získala nejvíce přijatých finančních prostředků v roce 2012, kdy 

probíhala přístavba čističky odpadních vod, která byla velmi nákladná. Přijatý 

transfer byl v částce 30 346 249,9 Kč a spolu s ostatními přijatými transfery 

v menších částkách obec získala v roce 2012 31 824 469,90 Kč. V roce 2014 v obci 

probíhala výstavba nového centra, na kterou obec obdrţela finanční prostředky ze 

státního rozpočtu. Spolu s ostatními příspěvky obdrţela celkově 4 078 213,78 Kč. 

Nejméně finančních prostředků obec obdrţela v roce 2013 a 2015, kdy přijaté 

částky nepřesáhly 1 000 000,00 Kč. 

 

3.3.5 Vývoj jednotlivých poloţek příjmů 

Poloţky příjmů 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Obecné příjmy  -56,58 % 39,57 % -15,87 % 

Lesní hospodářství 45,77 % -71,10 % 167,73 % 

Těţební průmysl  0 % 0,29 % 3,16 % 

Pitná voda 15,24 % 33,93 % 26,67 % 
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Odvádění a čištění odpadních vod 12,44 % 24,14 % -18,64 % 

Zařízení předškolní výchovy, základního vzdělání -14,77 % -21,15 % 105,71 % 

Kultura -91,55 % -14,03 % 15,79 % 

Sdělovací prostředky -1,28 % 107,79 % -31,25 % 

Ostatní činnost kultury 8,50 % 42,56 % -34,58 % 

Tělovýchova  -46,79 % -15,49 % 30,29 % 

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 4,45 % 11,41 % 44,22 % 

Komunální sluţby a územní rozvoj -75,39 % 1168,94 % -17,85 % 

Nakládání s odpady -24,15 % 4,93 % 4,57 % 

Regionální a místní správa 29,54 % -27,25 % 422,17 % 

Obecné příjmy z finančních operací -67,88 % -80,58 % -85,83 % 

Tabulka 16: Jednotlivé poloţky příjmů (Zdroj: vlastní zpracování z rozpočtu obce) 

 

Významné změny mezi roky 2012-2013 

Mezi těmito roky nastaly 4 významné změny na účtech, které byly větší neţ 50,00 %. 

Jednalo se o účty obecné příjmy, kultura, komunální sluţby a územní rozvoj a obecné 

příjmy z finančních operací. Tyto změny měly záporný charakter, tedy na kaţdém účtu 

došlo k jejich poklesu. Největší změna nastala v poloţce kultura, kdy částka poklesla 

o 91,55 %. Na tomto účtu byl v roce 2013 zaznamenán zůstatek pouze v částce 2 210,00 

Kč. Druhý největší pokles nastal v komunálních sluţbách a územním rozvoji, kdy 

částka se sníţila o 75,39 %. Tento rozdíl byl vyčíslen na 775 642,60 Kč. Další pokles 

byl zaznamenán u obecných příjmů z finančních operací. Částka se sníţila o 67,88 %, 

ve finančních prostředcích se jednalo o 277 664,05 Kč. Poslední významný pokles 

nastal u obecných příjmů, které poklesly o 56,58 %, tedy o více jak polovinu. Tento 

pokles představuje částku 33 574 173,62 Kč.  

 

Nulové nebo minimální změny nastaly na účtu těţební průmysl, kde nenastala ţádná 

změna mezi roky, na účtu sdělovací prostředky, kdy částka poklesla pouze o 1,28 %, na 

účtu rozvoj bydlení a bytové hospodářství, které se zvýšilo jen o 4,45 % a na účtu 

ostatní činnosti kultury, kde se částka zvýšila o 8,50 %. U ostatních poloţek příjmů 

nastala změna mezi 10,00 % - 50,00 % 
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Významné změny mezi roky 2013-2014 

V letech 2013-2014 nastaly opět 4 významné změny, které přesáhly 50,00 % a týkaly se 

účtů lesní hospodářství, sdělovací prostředky, komunální sluţby a územní rozvoj 

a obecné příjmy z finančních operací. Největší změna nastala v komunálních sluţbách 

a územním rozvoji, kdy vzrůst byl o 1 168,94 %. Tato změna byla vyčíslena v částce 

2 960 290,60 Kč. Druhá největší změna nastala v sdělovacích prostředcích, kde se 

částka zvýšila o 107,79 %. Obecné příjmy z finančních operací mezi těmito roky 

poklesly o 80,58 %, tento pokles byl vyčíslen na 105 882,94 Kč. Poslední větší změna 

se týkala poklesu v lesním hospodářství o 71,10 %.  

 

Nejmenší změna nastala na účtu těţební průmysl, kdy částka vzrostla pouze o 0,29 %. 

Další nevýznamná změna se týkala účtu nakládání s odpady, které se zvýšily jen o 4,93 

%. Ostatní změny účtů se pohybovaly v rozmezí mezi 10,00 % aţ 50,00 %.  

 

Významné změny mezi roky 2014-2015 

V tomto období nastaly pouze 3 významné změny na účtech lesní hospodářství, zařízení 

předškolní výchovy a základního vzdělání a regionální a místní správa. Změny byly 

rostoucího charakteru a byly větší neţ 100,00 %. Největší změna nastala v regionální 

a místní správě, která se zvýšila o 422,17 %. Tato změna byla vyčíslena v částce 

179 673,00 Kč. Druhá velká změna byla v lesním hospodářství, kde se částka zvýšila 

o 167,73 %. Poslední změna se týká zařízení předškolní výchovy a základního vzdělání, 

která se zvýšila o 105,71 %, v částce o 697 687,00 Kč. 

Nejmenší změny nastaly v těţebním průmyslu, který se zvýšil pouze o 3,16 % 

a v nakládání s odpady, kde se částka zvýšila jen o 4,57 %. Ostatní poloţky se zvýšily 

o 10,00 % - 50,00 %.  

 

Z hlediska celkového analyzovaného období, nejvíce změn bylo zaznamenáno 

u obecných příjmů z finančních operací, kde změny byly vyšší neţ 60,00 %. Dále 

nastalo více změn i v lesním hospodářství, mezi roky 2012-2013 byla změna sice jen 

přes 40,00 %, ovšem ostatní roky se změnily o více neţ 70,00 %. Komunální sluţby 

a územní rozvoj se také mezi roky 2012-2014 změnil o více neţ 70,00 %, ale mezi roky 
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2014-2015 se změna týkala pouze 17, 85%. Nejmenší změna nastala v těţebním 

průmyslu, která za analyzované období nepřesáhla 4,00 %.  

 

 

3.4  Výdaje obce v letech 2012-2015 

 2012 2013 2014 2015 

Běţné výdaje 17 539 023,91 20 779 244,60 22 968 515,41 24 693 367,79 

Kapitálové 

výdaje 
47 005 783,09 24 723 471,63 18 806 423,65 20 080 917,91 

Výdaje celkem 64 544 807,00 45 502 716,23 41 774 939,06 44 774 285,70 

Tabulka 17: Výdaje v Kč (Zdroj: vlastní zpracování ze závěrečného účtu obce) 

 

Výdaje ve sledovaném období měly klesající i rostoucí charakter. Mezi roky 2012-2014 

výdaje klesaly, zatím co mezi roky 2014-2015 se zvyšovaly. Výdaje v roce 2012 jsou 

vysoké z důvodu přístavby čističky odpadních vod. I přes získání finančních prostředků 

na tuto přístavbu ze státního rozpočtu byly zbylé výdaje také dost vysoké. Dále 

pokračovala stavba nového obecního úřadu, která vyšla na necelých 6 000 000,00 Kč. 

V obci probíhaly opravy silnic, chodníků, dětského hřiště a přistavěla se nová 

autobusová zastávka. Spolu s ostatními výdaji byla částka výdajů za sledované období 

nejvyšší. Mezi roky 2012-2013 výdaje poklesly o 19 042 090,77 Kč. V tomto roce stále 

pokračovala rekonstrukce nového obecního úřadu, ovšem výdaje nebyly uţ tak veliké 

jak v roce 2012. V roce 2013 přístavba čističky odpadních vod neprobíhala, a to je 

hlavním důvodem poklesu výdajů oproti roku 2012. Mezi rokem 2013-2014 výdaje 

poklesly o 3 727 777,17 Kč. V roce 2014 uţ neprobíhala rekonstrukce obecního úřadu, 

proto se výdaje o značnou část sníţily. V tomto roce byl v obci vybudován rybník 

v hodnotě 3 703 463,49 Kč. Dále v obci proběhla výstavba nového centra, ovšem na 

část výdajů této výstavby obec získala finanční prostředky ze státního rozpočtu, oprava 

chodníků a rekonstrukce hřiště. Mezi roky 2014-2015 se výdaje zvýšily o 2 999 346,64 

Kč. Hlavním důvodem nárůstu výdajů byla stavba kanalizace v obci, která byla 

vyčíslena v hodnotě 18 072 360,18 Kč. Dále se pokračovalo v opravě chodníků, ale 

částka nebyla tak významná jako u stavby kanalizace. 
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Graf 8: Celkové výdaje v  letech 2012-2015 (Zdroj: vlastní zpracování ze 

závěrečného účtu obce) 

 

 

Změna jednotlivých výdajů mezi roky 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Běţné výdaje 18,47 % 10,54 % 7,51 % 

Kapitálové výdaje -47,40 % -23,93 % 6,78 % 

Celkové výdaje -29,50 % -8,19 % 7,18 % 

Tabulka 18: Výdaje (Zdroj: vlastní zpracování ze závěrečného účtu obce) 

 

 

 

3.4.1 Běţné výdaje 

Obec Moravany mezi běţné výdaje řadí: 

 neinvestiční transfery a příspěvky, 

 ostatní činnosti a nespecifikované výdaje, 

 drobný hmotný dlouhodobý majetek, 

 nákup materiálu jinde nezařazený, 

 nákup ostatních sluţeb, 
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 opravy a udrţování,  

 silniční doprava, 

 nájemné, 

 konzultační, poradenské a právní sluţby, 

 poskytnuté náhrady, 

 platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům, 

 dary obyvatelstvu, 

 výdaje na dopravní územní obsluţnost, 

 platy zaměstnanců v pracovním poměru, 

 náhrady mezd v době nemoci, 

 ostatní osobní výdaje, 

 povinné pojistné, 

 sluţby, 

 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, 

 elektrická energie,  

 plyn, 

 studená voda,  

 pohoštění, 

 pohonné hmoty a maziva,  

 nespecifické rezervy, 

 programové vybavení, 

 cestovné,  

 nákupy kolků 

 úhrady sankcí.  
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Graf 8: Běţné výdaje v  letech 2012-2015 (Zdroj: vlastní zpracování ze 

závěrečného účtu obce) 

 

Běţné výdaje sledovaného období mají rostoucí charakter. Dle grafu jde vidět, ţe mezi 

jednotlivými roky nejsou ţádné velké rozdíly. Největší rozdíl je mezi roky 2012-2013, 

který je v částce 3 240 220,69 Kč, ostatní nepřesáhly částky 2 500 000,00 Kč. Podle 

celkově sledovaného období běţné výdaje za 4 roky vzrostly o 7 154 343,88 Kč. Důvod 

stálého růstu výdajů jsou opravy v obci pro zlepšení situace a podmínek pro občany 

Moravan.  

 

 

3.4.2 Kapitálové výdaje 

Mezi kapitálové výdaje spadají tyto poloţky: 

 budovy, haly a stavby, 

 stroje, přístroje a zařízení, 

 ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku, 

 pozemky. 
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Graf 9: Kapitálové výdaje v  letech 2012-2015 (Zdroj: vlastní zpracování ze 

závěrečného účtu obce) 

 

Mezi roky 2012-2014 kapitálové výdaje klesaly, mezi roky 2014-2015 vzrostly o 1 274 

494,26 Kč. Nejvyšší kapitálové výdaje jsou zaznamenány v roce 2012, kdy v obci 

probíhalo rozšíření čističky odpadních vod v částce 39 134 854,09 Kč, a pokračovala 

stavba nového obecního úřadu. V roce 2013 kapitálové výdaje poklesly o necelou 

polovinu. Největší kapitálový výdaj v tomto roce byl vynaloţen na nový obecní úřad 

v částce 9 289 768,76 Kč. Další výdaje se týkaly rozšíření mateřské školy, stavby 

vodních toků, pozemní komunikace a dalších staveb probíhajících v obci. Nejniţší 

kapitálové výdaje byly zaznamenány v roce 2014, kdy největší investice se týkala 

pozemní komunikace, základní školy, stavby nového hřiště a koupě pozemku a budovy. 

V roce 2015 kapitálové výdaje vzrostly o 1 274 494,26 Kč. Největší výdaj v roce se 

týkal stavby kanalizace, kdy kapitálové výdaje byly v částce 16 602 978,00 Kč. Dále 

byly opět zaznamenané výdaje na pozemní komunikace.  
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3.4.3 Vývoj jednotlivých poloţek výdajů 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Lesní hospodářství 121,30 % 0 % 0 % 

Ostatní činnosti a nespecifické výdaje 0 % 0 % 0 % 

Pozemní komunikace 90,09 % 42,36 % -44,72 % 

Silniční doprava 0,18 % 3,68 % 12,57 % 

Pitná voda -97,06 % 7418,12 % -61,19 % 

Odvádění a čištění odpadních vod -82,58 % -79,03 % 1090,29 % 

Vodní toky a vodohospodářská díla 1314,46 % -66,43 % -73,46 % 

Zařízení předškolní výchovy a základního 28,54 % 24,32 % -43,49 % 

Kultura 5,83 % -23,79 % 22,94 % 

Ochrana památek  450 % -52,18 % -4,94 % 

Sdělovací prostředky -21,47 % 137,86 % -40,53 % 

Ostatní činnosti kultury -26,63 % 38,16 % -8,39 % 

Tělovýchova -27,47 % 407,77 % -93,08 % 

Zájmová činnost a rekreace -26,48 % -15,53 % 51,66 % 

Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1176,04 % 594,63 % -36,35 % 

Komunální sluţby a územní rozvoj 99,41 % 298,55 % -75,61 % 

Nakládání s odpady 4,45 % 12,44 % -7,51 % 

Ochrana příroda a krajiny 147,36 % -5,45 % 144,70 % 

Sociální rehabilitace a ostatní sociální 100 % -30 % 42,86 % 

Poţární ochrana 0 % 0 % 0 % 

Zastupitelské orgány 5,27 % 0,85 % 26,05 % 

Regionální a místní správa 87,19 % -72,09 % 1,28 % 

Obecné výdaje z finančních operací 8,12 % -7,63 % -2,86 % 

Pojištění funkčně nespecifikované 20,40 % -1,16 % 12,57 % 

Ostatní finanční operace 376,19 % 49,26 % -29,35 % 

Ostatní činnosti -36,94 % 50,68 % 
   12131,84   

% 

Tabulka 19: Jednotlivé poloţky výdajů (Zdroj: vlastní zpracování z rozpočtu obce) 
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Významné změny mezi roky 2012-2013 

Mezi roky 2012-2013 bylo zaznamenáno 12 změn, které byly větší neţ 50,00 %. 

Největší změna nastala na účtu vodní toky a vodohospodářská díla, která byla ve výši 1 

314,46 %. Částka se tedy zvýšila o 1 806 681,00 Kč. Druhá největší změna nastala 

v rozvoji bydlení a bytového hospodářství, kde se výdaje zvýšily o 1 176,04 %, v částce 

176 878,8 Kč. Na účtu ochrana památek také došlo k velkému nárůstu výdajů, a to 

o 450,00 %. Tato změna byla vyčíslena na 270 000,00 Kč. Ostatní finanční operace se 

mezi těmito roky zvýšily o 376,19 %, jednalo se o 2 264 225,00 Kč. Další významná 

změna se týkala ochrany přírody a krajiny, kdy se tato částka zvýšila o 147,36 %, tedy 

o 482 748,44 Kč. V lesním hospodářství také nastalo výrazné navýšení, a to o 121,30 % 

oproti předchozímu roku. Výdaje na sociální rehabilitace a ostatní sociální se výšilo 

100,00 %, tento rozdíl byl v částce 10 000,00 Kč. Dále došlo k nárůstu výdajů o 99,41 

% v komunálních sluţbách a územním rozvoji, tento nárůst byl v částce 907 104,05 Kč. 

Na účtu pitná voda došlo k poklesu výdajů o 97,06 %, v hodnotě 80 002,00 Kč. 

Pozemní komunikace se mezi těmito lety navýšily o 90,09 %, v částce 1 798 998,38 Kč. 

Regionální a místní správa se zvýšila o 87,19 %. Jednalo se o částku 6 767 637,08 Kč. 

Poslední významné navýšení se týkalo odvádění a čištění odpadních vody, kdy výdaje 

poklesly o 82,58 %. Tato změna byla vyčíslena na 34 324 013,43 Kč. 

 

Mezi roky 2012-2013 v poţární ochraně a v ostatních činnostech a nespecifických 

výdajích nenastaly ţádné změny. Nevýznamné změny do 10,00 % byly zaznamenány 

u silniční dopravy, kultury, nakládání s odpady, zastupitelských orgánů a obecných 

výdajů z finančních operací. Ostatní změny byly v rozmezí mezi 10,00 % aţ 50,00 %.  

 

Významné změny mezi roky 2013-2014 

Větší změny se týkaly 9 účtů. Největší změna nastala u pitné vody, kde se částka 

navýšila o 7 418,12 %. V přepočtu se jednalo o 179 518,50 Kč. Druhá velká změna 

nastala u rozvoje bydlení a bytového hospodářství, kde se výdaje  zvýšily o 594,63 %, 

Jednalo se o 1 141 203,83 Kč. Další výrazná změna nastala u tělovýchovy, kde se 

částka zvýšila o 407,77 %. Tento rozdíl byl vyčíslen na 2 448 560,53 Kč. Komunální 

sluţby a rozvoj se také navýšil, a to o 298,55 %. Navýšení bylo ve výši 5 432 469,10 

Kč. Na účtu sdělovací prostředky byl také zaznamenán nárůst o 137,86 %. Výdaje na 
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odvádění a čištění vod klesly mezi těmito roky o 79,03 %. Tyto výdaje se sníţily 

o částku 5 722 107,33 Kč. Regionální a místní správa poklesla o 72,09 %. Pokles byl 

vyčíslen na 10 474 526,14 Kč. Účet vodní toky vodohospodářská díla mezi roky poklesl 

o 66,43 % v částce 1 291 511,49 Kč. Výdaje na ochranu památek klesly o 52,18 %. 

Poslední větší změna se týká ostatních činností, kde tato změna byla větší o 50,68 %.  

 

Poţární ochrana a ostatních činnosti a nespecifické výdaje zůstaly opět bezezměnné. 

Nevýznamné změny do 10,00 % byly zaznamenány u silniční dopravy, ochrany přírody 

a krajiny, zastupitelských orgánů, obecných výdajů z finančních operací a pojištění 

funkčně nespecifikovaného. Ostatní změny byly v rozmezí mezi 10,00 % aţ 50,00 %.  

 

Významné změny mezi roky 2014-2015 

Významné změny byly zaznamenány na 8 účtech a byly větší neţ 50,00 %. Největší 

změna nastala u ostatních činností, která navýšila výdaje o 12 131,84 %. Navýšení bylo 

v částce 1 201 561,80 Kč. Druhá největší změna byla zaznamenána u odvádění a čištění 

odpadních vod, kde se výdaje navýšily o 1 090,29 %. Tento rozdíl byl v částce 16 554 

039,73 Kč. Výdaje spojené s ochranou přírody a krajiny se mezi roky zvýšil o 144,70 

%, tedy o 1 108 721,49 Kč. Účet tělovýchova byl sníţen o 93,08 %. Sníţení bylo 

v částce 2 838 201,52 Kč.  

 

Komunální sluţby a územní rozvoj poklesl mezi lety o 75,61 %. Tento pokles byl 

vyčíslen na v částce 5 483 368,91 Kč. Vodní toky a vodohospodářská díla zaznamenala 

sníţení výdajů o 73,46 %, v částce o 479 424,10 Kč. Další pokles výdajů zaznamenal 

účet pitná voda, který se sníţil o 61,19 %, sníţení bylo o 111 327,50 Kč. Výdaje 

spojené se zájmovou činností a rekreací se zvýšily o 51,66 %. Rozdíl byl zaznamenán 

v částce 398 266,14 Kč. 

 

Poţární ochrana a ostatní činnosti a nespecifické výdaje zůstaly stále bezezměnné. 

Nevýznamné změny do 10,00 % se týkaly ochrany památek, ostatních činností kultury, 

nakládání s odpady, regionální a místní správy a obecných výdajů z finančních operací. 

Ostatní změny byly v rozmezí mezi 10,00 % aţ 50,00 %.  
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Z hlediska celkově sledovaného období bylo nejvíce změn zaznamenáno u pitné vody, 

odvádění a čištění odpadních vod, vodních toků a vodohospodářských děl 

a komunálních sluţeb a územního rozvoje. Tyto změny byly v kaţdém roce větší neţ 

60,00 %.  Nejmenší změny nastaly u silniční dopravy, nakládání s odpady a obecných 

výdajů z finančních operací. Tyto změny nepřesáhly 13,00 %. Ţádné změny nenastaly 

u ostatních činností a nespecifických výdajů a u poţární ochrany.  

 

 

3.5  Zhodnocení hospodaření obce Moravany 

Obec Moravany za sledované období nedosáhla přebytkového hospodaření. Kaţdý rok 

sledovaného období dosáhla záporného salda, které hradila ze svých finančních 

prostředků, aby dosáhla vyrovnaného rozpočtu. Tyto finanční prostředky má obec 

uloţené na bankovním účtu u Komerční banky. Obec Moravany vydala nejvíce 

finančních prostředků ze svých zdrojů v roce 2013. V tomto roce byly zaznamenány 

nejniţší příjmy, které měly značný podíl na nejvyšší částce k financování. V roce 2014 

bylo financováno ze svých zdrojů pouze 3 199 827,87 Kč. Důvodem nízkého 

financování byly nejniţší výdaje za sledované období. V obci v tomto roce neproběhla 

ţádná výrazná investice jako v ostatních letech, která by výdaje navýšila.  

 

 
Graf 10: Financování v  letech 2012-2015 (Zdroj: vlastní zpracování ze 

závěrečného účtu obce) 
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Důvodem vzniku schodkového rozpočtu v kaţdém roce byly plánované investice, které 

vedou k zlepšení úrovně obce a uspokojení potřeb občanů. I přes tyto velké investice, 

které během roků provedla, je zvládla pokrýt z vlastních finančních prostředků nebo 

dokázala získat dotaci. Nejnákladnější investice se za sledované období týkaly rozšíření 

čističky odpadních vod, stavby nového obecního úřadu a stavby kanalizace. I přes 

získání dotace na rozšíření čističky odpadních vod výdaje, které obec Moravany musela 

doplatit ze svých zdrojů, byly vysoké.  Stavba nového obecního úřadu byla placena 

z vlastních finančních prostředků a byla rozdělena do 3 let. Obec tedy nemusela 

v jednom roce vydat velké mnoţství finančních prostředků a rozdělení do více let bylo 

pro ni únosnější. Další významná investice se týkala stavby nové kanalizace. Tuto 

stavbu obec platila ze svých zdrojů a byla to nejnákladnější investice, kterou obec 

Moravany za sledované období platila v plné částce.  Na této investici lze jasně vidět, ţe 

obec Moravany zvládne vysoké výdaje, které nejsou pokryty přijatými dotacemi, aniţ 

by se dostala do zadluţené pozice.  

 

Hospodaření obce Moravany lze označit za dobré. I přes vykázání vyšších výdajů neţ 

příjmů je obec schopná tento deficit pokrýt ze svých finančních prostředků, aniţ by se 

zadluţila. Během sledovaného období obec dokázala realizovat mnoho zlepšení, která 

napomohla k rozvoji obci a poskytla lepší podmínky pro obyvatele.  

 

Obec Moravany by měla nadále vyuţívat financování prostřednictvím přijatých dotací, 

které napomáhají rozvoji obce, a proto obec není nucena se zadluţit.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Sluţby a vybavenost se v obci stále zlepšují. V obci proběhlo mnoho změn a přibylo 

zde více sluţeb pro obyvatele. Obec Moravany je poklidnou vesnicí nedaleko Brna, 

kam se stěhuje stále více lidí. Před 4 lety v obci proběhlo místní referendum, při kterém 

obyvatelé odsouhlasili zákaz stavění ve směru k Brnu, které by znamenalo spojení 

s tímto městem. Lidé tedy dávají přednost ţivotu v poklidné vesnici, kde chtějí budovat 

rodinu. Průměrný věk obyvatel je přibliţně kolem 36 let. V obci se tedy nachází 

převáţně rodiny s dětmi.  

 

Obec Moravany je na dobré úrovni, ovšem najdou se zde i věci, které obci chybí nebo 

se začínají stávat nepostačujícími vzhledem k stálému nárůstu obyvatel. Bylo by dobré 

se nad tím zamyslet, aby v budoucnu nedocházelo k poklesu úrovně obce a lidé se 

nezačali stěhovat do jiných vesnic a měst.  

 

 

4.1  Navýšení příjmů obce Moravany 

Na základě analýzy příjmů obce, ze kterých obec kaţdý rok získává značnou peněţní 

částku, navrhnu navýšení nedaňových příjmů o příjmy z pronájmu a daňových příjmu o 

poplatky ze psů.  

 

 

4.1.1 Příjmy z pronájmu obecních nebo sociálních bytů 

Obec Moravany je svou polohou a stálým rozvojem dobrým místem k bydlení, a proto 

se do obce stěhuje stále více lidí. Navrhla bych proto stavbu obecních nebo sociálních 

bytů, které se v obci nenacházejí. Obec Moravany v roce 2014 odkoupila za 

2 034 040,00 Kč budovu od občana Moravan. Tato budova je doposud zcela nevyuţitá. 

Obec by mohla tento prostor vyuţít ke stavbě obecních nebo sociálních bytů, z kterých 

by měla kaţdý měsíc příjem. Zastupitelstvo obce prozatím neví, jaké budou záměry pro 

tento pozemek. Stavbě obecních bytů, ani sociálních bytů by se nebránilo. Navrhnu tedy 

2 moţnosti vyuţití pozemku, které by mohly být nápomocny k výběru vyuţití tohoto 

pozemku. 
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Obecní byty  

Nejdříve jsem se zaměřila na stavbu obecních bytů. V obci se stále více rozšiřuje 

pronájem starých domů nebo jen pokojů v rodinném domě. Ne všichni lidé mají 

dostatek finančních prostředků pro koupi nového rodinného domu, proto volí způsob 

pronájmu. Pokud by v obci vznikly obecní byty, lidé, kteří nemají dostatek finančních 

prostředků, nebo nemají zájem o velký rodinný dům, budou mít o tyto obecní byty 

zájem. V obci se nachází jiţ dva bytové domy, které jsou ve vlastnictví soukromého 

podnikatele. Tyto dvě bytovky byly ihned obsazené. Cena soukromých bytů je vyšší neţ 

u obecních bytů, proto budou tyto byty zajisté také brzy obsazené.   

 

Stavba obecních bytů by byla dosti nákladná, proto by bylo pro obec dobré, kdyby 

získala finančních prostředky z poskytnuté dotace. V současné době se dotační titul pro 

stavbu obecních bytů nevyskytuje, ovšem v budoucnu se dotační titul na stavbu 

obecních bytů můţe vyskytnout, a proto bych obci navrhovala zpracování projektu na 

stavbu obecních bytů. Projekt na stavbu by měla obec nachystaný a při výskytu 

vhodného dotačního titulu by byla řádně připravená a mohla by pouze podat ţádost 

o danou dotaci. Nyní se vyskytuje dotace pro stavbu těchto bytů, ovšem vlastníkem by 

nemohla být samostatná obec, ale dobrovolný svazek obcí. I přes to, ţe obec Moravany 

do tohoto svazku patří, celkové příjmy z pronájmu obecních bytů by šly do 

dobrovolného svazku obcí a obec by získala pouze část příjmů z pronájmu. Tuto 

moţnost bych obci nedoporučovala.  

  

Odhadované náklady stavby 

Na nevyuţitém pozemku se nachází starý rodinný dům, proto by bylo vhodné tuto 

budovu zcela zbourat a postavit novou, kde by bylo 6 oddělených bytů.  

 

Odhadované náklady ze dvou různých firem: 

 Brastr, s. r. o.  

Náklady této firmy jsou vyčísleny v následující tabulce. 

Odhadované náklady 

Projekt na výstavbu domu 550 000,00 Kč 

Demolice starého domu  360 000,00 Kč 
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 povolení demolice 

 demoliční projekt 

 zaměření sítí sousedních 

pozemků 

 správní poplatek 

 poplatek od katastrálního úřadu 

Nová budova  

 hrubá stavba 

 okna 

 střecha 

8 100 000,00 Kč 

Stavební práce 2 400 000,00 Kč 

Vybavení  

 sociální vybavení 

 kuchyňský kout 

 podlahy 

 dveře 

1 200 000,00 Kč 

Celkem 12 610 000,00 Kč 

Tabulka 20: Odhadované náklady (Zdroj: vlastní zpracování dle konzultace se 

stavařem Pavlem Zavadilem) 

 

 Skanska, a. s.  

Náklady druhé firmy jsou vyčísleny v následující tabulce. 

Odhadované náklady 

Projekt na výstavbu domu 600 000,00 Kč 

Demolice starého domu  

 povolení demolice 

 demoliční projekt 

 zaměření sítí sousedních 

pozemků 

 správní poplatek 

 poplatek od katastrálního úřadu 

400 000,00 Kč 
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Nová budova  

 hrubá stavba 

 okna 

 střecha 

9 100 000,00 Kč 

Stavební firma (práce) 3 500 000,00 Kč 

Vybavení  

 sociální vybavení 

 kuchyňský kout 

 podlahy 

 dveře 

1 600 000,00 Kč 

Celkem 15 200 000,00 Kč 

Tabulka 21: Odhadované náklady (Zdroj: vlastní zpracování dle konzultace 

s firmou Skanska, a. s.) 

 

Pro obec je jasné, ţe by bylo vhodné oslovit první firmu pro stavbu obecních bytů.  

 

Cena pronájmu 

Cena jednoho bytu by se pohybovala mezi 95 aţ 105 Kč za m
2 

za měsíc.  

 Počet  Plocha Cena za 

m
2
 

Pronájem/byt Pronájem  

Byt 1 + kk 3 38 m
2
 101,00 Kč 3 838,00Kč 11 514,00 Kč 

Byt 2 + kk 3 70 m
2
 101,00 Kč 7 070,00 Kč 21 210,00 Kč 

celkem 6 108 m
2
  10 908,00 Kč 32 751,00 Kč 

Tabulka 22: Cena pronájmu (Zdroj: vlastní zpracování dle cenového rozpětí 

okolních obcí) 

 

Za předpokladu, ţe byty budou kaţdý měsíc obsazené a lidé budou platit nájemné včas 

a v celkové částce, roční příjem z pronájmu by plynul ve výši 393 012,00 Kč za rok. 

Obec by díky těmto pronájmům mohla navýšit své příjmy.  
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Návratnost investice 

Návratnost investice určí dobu, za kterou se investice investorovi navrátí. Ukazatel je 

také moţno vyuţít při porovnání kritérií investičních projektů. Tato forma stanovení 

návratnosti investice je nejjednodušší a slouţí pro rychlé určení reálnosti investice (16).  

    
  

  
        

IN - náklady na investici - veškeré náklady, které investor vynaloţí na plánovanou 

investici 

CF - roční peněţní tok - peněţní příjem, který poplyne investorovi z plánované 

investice 

 

    
          

      
 

 

TN = 32,08  

 

Pokud by obec zváţila zafinancovat tuto investici zcela sama a zvolila by firmu Brastr, 

s. r. o., pomocí příjmů z pronájmu by byla investice splacena za 32,08 let. 

 

I při vysoké investici bych obci doporučila zváţit stavbu těchto bytů. V obci Moravany 

se ţádné obecní byty nevyskytují, proto by obec mohla získat další příjmy z pronájmu 

a tak by navýšila příjmy rozpočtu obce a umoţnila by poskytnout bydlení lidem, kteří se 

stěhují z města za lepším ţivotním prostředí a lepšími podmínkami pro své děti. Obec 

by také navýšila příjmy z poplatků, které platí obyvatelé obce Moravany.  

 

Srovnání výše nájemného s obcemi v blízké lokalitě 

Obce v okrese Brno-venkov: 

Ţidlochovice -             86,4 - 105,6 Kč / m
2
/ měsíc 

Pohořelice -                 92,9 - 113,5 Kč/ m
2
/měsíc 

Modřice -                    86,4 - 105,6 Kč/ m
2
/měsíc 

Ořechov -                    72,9 - 89,1 Kč/ m
2
/měsíc 

Rajhrad -                     84,2 - 102,9 Kč/ m
2
/měsíc 

Rosice -                       96,0 - 110,4 Kč/ m
2
/měsíc 
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Střelice -                      88,4 - 108,1 Kč/ m
2
/měsíc 

Troubsko -                   88,5 - 108,2 Kč/ m
2
/měsíc 

 

Sociální byty  

Druhá varianta vyuţití volného pozemku bude zaměřena na stavbu sociálních bytů. 

Tento typ bytů by byl určen pouze pro staré lidi, kterým by zde byla i poskytnuta 

ošetřovatelská sluţba. I přes to, ţe průměrný věk obyvatelstva Moravan je okolo 36 let, 

demografická křivka pomalu klesá a v brzké době se to zajisté projeví i v obci. V obci 

ţije dost starých lidí, kteří jiţ na celý rodinný dům nestačí a tyto sociální byty by 

usnadnily jejich problém.  

 

Stavba sociálních bytů by proběhla na nevyuţitém pozemku. Na tuto stavbu by bylo 

vhodné zaţádat o dotaci, která by pokryla část finančních prostředků. V současné době 

se vyskytuje vhodný dotační titul – ITI Sociální integrace, z kterého by mohly být 

poskytnuty finanční prostředky. Je ovšem potřeba nejdříve vypracovat projekt, který by 

obec mohla předloţit při ţádosti o dotaci. 

 

Odhadnuté náklady stavby 

Jednalo by se o stavbu 15 sociálních bytů, které by byly jednopokojové. Ceny 

související se stavbou jsou zobrazeny v následující tabulce.  

 

U stavby sociálních bytů jsem u vyčíslení nákladů opět zvolila firmu Brastr, s. r. o. a 

Skanska, a. s. 

 

 Brastr, s. r. o. 

Odhadované náklady 

Projekt na výstavbu domu 560 000,00 Kč 

Demolice starého domu  

 povolení demolice 

 demoliční projekt 

 zaměření sítí sousedních 

pozemků 

300 000,00 Kč 
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 správní poplatek 

poplatek od katastrálního úřadu 

Nová budova  

 hrubá stavba 

 okna 

 střecha 

12 000 000,00 Kč 

Stavební firma  6 300 000,00 Kč 

Vybavení  

 sociální zařízení 

 odborné pomůcky 

 kuchyňské kouty 

 dveře 

10 270 000,00 Kč 

Výstavba zahrady - posezení 1 300 000,00 Kč 

Celkem 30 730 000,00 Kč 

Tabulka 23: Odhadnuté náklady (Zdroj: vlastní zpracování dle konzultace se 

stavařem Pavlem Zavadilem) 

 

 Skanska, a. s.  

Odhadované náklady 

Projekt na výstavbu domu 600 000,00 Kč 

Demolice starého domu  

 povolení demolice 

 demoliční projekt 

 zaměření sítí sousedních 

pozemků 

 správní poplatek 

poplatek od katastrálního úřadu 

350 000,00 Kč 

Nová budova  

 hrubá stavba 

 okna 

 střecha 

13 600 000,00 Kč 
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Stavební firma  7 800 000,00 Kč 

Vybavení  

 sociální zařízení 

 odborné pomůcky 

 kuchyňské kouty 

 dveře 

11 270 000,00 Kč 

Výstavba zahrady - posezení 1 500 000,00 Kč 

Celkem 35 120 000,00 Kč 

Tabulka 24: Odhadnuté náklady (Zdroj: vlastní zpracování dle konzultace s firmou 

Skanska, a. s.) 

 

Stavba sociálních bytů by vyšla levněji při volbě firmy Brastr, s. r. o.  

 

Ceny za jednotlivé pokoje: 

 Počet  Cena/měsíc Celkem 

Jednolůţkové 

pokoje 
10 6 000,00 Kč 60 000,00 Kč 

Dvoulůţkové 

pokoje 
5 5 500,00 Kč 27 500,00 Kč 

celkem 15 11 000,00 Kč 87 500,00 Kč 

Tabulka 25: Příjmy z pronájmu (Zdroj: vlastní zpracování dle cenového rozpětí 

okolních obcí) 

 

Pokud by byla kapacita zcela vyuţitá, příjmy z pronájmu za rok by činily 1 050 000,00 

Kč.  

 

Srovnání cen se sociálními byty v bliţší lokalitě 

Modřice  

- jednopokojový byt  6 599,00 Kč včetně energie a sluţeb 

- dvoupokojový byt  8 749,00 Kč včetně energie a sluţeb 

 

Rajhrad 

- samostatný pokoj  7 750,00 Kč  
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- samostatné bydleni 1+ kk 9 800,00 Kč  

 

Sokolnice 

- jednopokojový  10 290,00 Kč včetně stravy 

- dvoupokojový  9 900,00 Kč včetně stravy 

 

Návratnost investice 

  

    
  

  
       IN….náklady na investici 

        CF….roční peněţní tok 

    
        

       
 

 

TN = 29,27  

 

Při volbě firmy Brastr, s. r. o. by investice byla navrácena za 29,27 let.  

 

Obci Moravany bych doporučila volbu stavby sociálních bytů. Jednak by obci poskytla 

více příjmu do rozpočtu obce, ale také dostupnost dotačního titulu je okamţitý, za to 

u obecních bytů by obec musela čekat na výskyt vhodného dotačního titulu. Tyto byty 

mohou být uţitečné i pro rodiny, které jsou vytíţené prací a svým starším rodičům 

nemohou dopřát dostatečnou péči. 

 

 

4.1.2 Poplatky ze psů  

Dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích obce mohou vybírat poplatky ze psů. 

Sazba můţe být dle zákona stanovena aţ na 1 500,00 Kč za kalendářní rok. Tato částka 

se týká jen jednoho psa, za kaţdého dalšího psa u stejného majitele můţe obec zvýšit 

sazbu aţ o 50,00 % více ze sazby na prvního psa. Pokud vlastníkem psa je osoba, která 

pobírá pouze invalidní, starobní, sirotčí a vdovský důchod, sazba poplatku nesmí 
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překročit 200,00 Kč. Za kaţdého dalšího psa můţe obec opět zvýšit sazbu o nejvíce 

50,00 %. Tyto poplatky můţe obec uloţit pouze osobě, která má trvalé bydliště v obci.  

 

Můj návrh se bude týkat zvýšení daňových příjmů obce. Tyto příjmy můţe obec 

ovlivnit při vybírání poplatků. Zaměřila jsem se především na poplatky ze psů, za které 

podle analýzy vybírá obec nízkou částku. Pokud by obec svolila k navýšení těchto 

poplatků, docílila by dosahování vyšších příjmů.  

 

Z důvodu stálého nárůstu obyvatel se také zvyšuje i počet psů. Obec Moravany se snaţí 

zachovávat čistotu veřejného prostranství, proto se se zvyšujícím počtem psů zvyšují i 

náklady na nákup odpadkových košů se sáčky. Proto by bylo vhodné tento poplatek 

zvýšit a napomoct pokrýt zvýšené náklady.  

 

Obec Moravany doposud vybírá poplatky ze psů v následujících částkách:  

 

Poplatky ze psů Částka (Kč) 

První pes 200,00 

Pes druhý a kaţdý další 300,00 

Pes – jehoţ drţitelem je důchodce 100,00 

Pes – druhý a kaţdý další, jeho drţitelem je 

důchodce 
150,00 

Tabulka 26: Cena poplatků za psy (Zdroj: vlastní zpracování z materiálů obce) 

 

V současné době je v obci průměrně 300 psů. Dle grafu si ukáţeme vývoj poplatků za 

sledované období.   
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Graf 11: Příjmy z  poplatků ze psů  (Zdroj: vlastní zpracování z rozpočtu obce) 

 

Dle grafu je jednoznačné, ţe nejvíce příjmů obec měla v roce 2014. Tyto příjmy ovšem 

nepřesáhly částku 70 000,00 Kč. Při zvýšení těchto poplatků by obec mohla získat 

o značnou část vyšší příjmy.  

 

Zvýšení poplatků by se týkalo pouze drţitelů psů, kteří nejsou důchodci. Nové částky si 

zobrazíme v  tabulce. Zobrazíme si zde 2 moţnosti zvýšení příjmů.  

 

Poplatky ze psů Částka (Kč) Částka (Kč) 

První pes 400,00 500,00 

Pes druhý a kaţdý další 500,00 600,00 

Pes – jehoţ drţitelem je důchodce 100,00 100,00 

Pes – druhý a kaţdý další, jeho 

drţitelem je důchodce 
150,00  150,00 

Tabulka 27: Nové ceny poplatků ze psů (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Poplatky ze psů Částka (Kč) Počet psů Příjmy (Kč) 

První pes 400,00 170,00 68 000,00 

Pes druhý a kaţdý další 500,00 65,00 32 500,00 

Pes – jehoţ drţitelem je 100,00 50,00 5 000,00 
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důchodce 

Pes – druhý a kaţdý další, 

jeho drţitelem je důchodce 
150,00  15,00 2 250,00 

Tabulka 38: Příjmy z poplatků ze psů (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Pokud by průměrný počet psů zůstal nadále stejný, příjmy obce by se u této varianty 

navýšily na téměř 110 000,00 Kč.  

 

Poplatky ze psů Částka (Kč) Počet psů Příjmy (Kč) 

První pes 500,00 170,00 85 000,00 

Pes druhý a kaţdý další 600,00 65,00 39 000,00 

Pes – jehoţ drţitelem je 

důchodce 
100,00 50,00 5 000,00 

Pes – druhý a kaţdý další, 

jeho drţitelem je důchodce 
150,00  15,00 2 250,00 

Tabulka 29: Příjmy z poplatků ze psů (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Při volbě ještě vyšší sazby, by obec získala příjmy z poplatků ze psů okolo 130 000,00 

Kč ročně. Tato varianta navýšila příjmy o více neţ polovinu.  

 

Doporučila bych obci navýšit tuto sazbu, aby zvýšila své příjmy. Ovšem při volbě nové 

sazby bych navrhovala zvolit takovou sazbu, která nebude u prvního psa vyšší neţ 

500,00 Kč, aby nedošlo k odrazení lidí k pořízení psa a obec by docílila toho, ţe by 

příjmy z těchto poplatků začaly klesat.  

 

 

4.2  Sníţení výdajů obce  

4.2.1 Sníţení mzdových nákladů 

Obec Moravany by mohla sníţit své výdaje, pokud by se rozhodla sníţit mzdové 

náklady, za které také kaţdý rok vydá vyšší částku. Návrh se bude týkat sníţení 

mzdových nákladů o odměnu druhého neuvolněného místostarosty.  Na úkor těchto 
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ušetřených finančních prostředků by obec mohla poskytnout další sluţby občanům, 

které by vedly k větší spokojenosti občanů ţijící v Moravanech.  

 

Dle provedené analýzy jsem zjistila, ţe obec Moravany kaţdý rok zaplatí za mzdové 

náklady částku okolo 2 000 000,00 Kč. Odměna starosty obce Moravany činí 46 253,00 

Kč. Uvolněný místostarosta obdrţí měsíční odměnu ve výši 38 203,00 Kč. Dle usnesení 

zastupitelstva byla stanovena měsíční odměna pro neuvolněného 2. místostarostu ve 

výši 11 000,00 Kč. Členové rady obdrţují odměnu ve výši 1 480,00 Kč. Pro předsedy 

finančního výboru a kontrolního výboru byla odsouhlasena měsíční odměna ve výši 

1 120,00 Kč, členové těchto výborů získávají 880,00 Kč. Členové zastupitelstva obdrţí 

měsíčně 360,00 Kč.  

 

 Měsíční mzda Roční mzda 

Starosta 46 253,00 555 036,00 

1. místostarosta  38 203,00 458 436,00 

2. místostarosta 11 000,00 132 000,00 

Členové rady 1 480,00 17 760,00 

Předseda finančního a kontrolního výboru 1 120,00 13 440,00 

Členové finančního a kontrolního výboru 880,00 10 560,00 

Členové zastupitelstva 360,00 4 320,00 

Celkem 99 296,00 1 191 552,00 

Tabulka 30: Mzdové náklady (Zdroj: vlastní zpracování dle materiálů obce) 

 

Zbylou část platů tvoří zaměstnanci obecního úřadu, techničtí zaměstnanci a ostatní lidé 

mající pracovně právní poměr s obcí Moravany. 

Do roku 2013 byly v obci dva neuvolnění místostarostové. V roce 2014 zastupitelstvo 

obce odsouhlasilo, ţe první místostarosta bude pro výkon své funkce dlouhodobě 

uvolněna a druhý místostarosta bude ve své funkci neuvolněn. Od toho roku se obci 

zvýšily mzdové náklady, protoţe mzda uvolněné místostarostky se zvýšila o 27 000,00 

Kč. 
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Pokud dříve obec fungovala s dvěma neuvolněnými místostarosty, tak při přechodu na 

funkci uvolněného místostarosty, by měl být tento místostarosta schopen zvládnout 

práci i neuvolněného místostarosty. Kdyby obec zváţila tuto moţnost, sníţila by tak 

mzdové náklady o 132 000,00 Kč za rok.  

 

Mzdové náklady v obci s podobným počtem obyvatel jsou kolem 1 500 000,00 Kč, lze 

tedy vidět, ţe obec Moravany má vyšší mzdové náklady a mohla by zde ušetřit.  

 

 

4.3 Sluţby obyvatelům Moravan  

 

4.3.1  Projekt nové základní školy  

Další návrh se bude týkat zlepšení nabídek sluţeb občanům Moravan, které povedou 

k většímu zájmu o bydlení v obci.  

 

Obec Moravany poskytuje dětem základní vzdělání prvního stupně. Ovšem počet dětí 

v obci neustále roste a kapacita základní školy se stává nepostačující. Základní škola 

byla jiţ rozšiřována z důvodu malé kapacity, ale i přes přístavbu a navýšení míst se stále 

potýkáme s nedostačující kapacitou. Rodiny s dětmi budou při výběru bydlení 

zohledňovat dostupnost školy pro své děti. Proto by v obci byla vhodná stavba nové 

školy, kde bude nově i druhý stupeň základního vzdělání, který by byl také potřebný, 

a děti by nemusely dojíţdět na druhý stupeň do Brna. Tato investice by byla velmi 

nákladná, proto je důleţité být na ni řádně připraven. Aby obec mohla stavbu nové 

základní školy provést, musela by obdrţet finanční prostředky z dotačního titulu. 

Určitou část výdajů by ovšem musela obec pokrýt ze svých vlastních zdrojů. 

 

Budova základní školy je jiţ starší a stále více je potřeba investovat do její opravy. 

Během analyzovaného období obec investovala do oprav a přístavby základní školy 

necelé 4 000 000,00 Kč a v současné době plánuje další investici z důvodu propadnutí 

stropů, která bude velmi nákladná. Do základní školy obec velmi často investuje 

z důvodu zastarání. I přes to, ţe se do oprav investuje mnoho peněz, tyto investice 

neřeší nedostatečnou kapacitu základní školy. V současné době je obec Moravany 
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rozdělená na dvě spádové oblasti. Velká část děti z jedné spádové oblasti nemá šanci na 

přijetí k základnímu vzdělání v obci Moravany. Nová škola by sice představovala 

jednorázový výdaj, ovšem obec by nadále měla zváţit, zda nebude lepší vydat větší 

částku finančních prostředků jednorázově, neţ často vydávat peníze do stále 

narůstajících oprav zastaralé budovy základní školy.  

 

Zastupitelstvo obce nad stavbou nové základní školy uvaţuje, bohuţel realizace této 

stavby je velmi nákladná. Aktuálně nejsou ţádné dotační tituly, o které by obec 

Moravany mohla zaţádat, aby mohla uskutečnit stavbu nové školy. Můj návrh se bude 

týkat sestavení projektu nové základní školy pro případ, ţe by se vyskytl vhodný 

dotační titul, který by umoţnil stavbu nové základní školy. Obec Moravany v současné 

době nemá vypracovaný projekt, který je pro získání finančních prostředků z dotačního 

titulu důleţitý. Mnoho obcí by rádo získalo dotace na různé investice, ovšem hlavním 

problémem je nepřipravenost projektů pro dotační tituly. Pokud obec bude mít 

vypracovaný projekt a bude připravená pro případ vhodného dotačního titulu pro 

stavbu, pak bude mít velkou šanci, ţe získá finanční prostředky na novou základní 

školu.  

 

Návrhový projekt nové základní školy 

Obec Moravany musí být připravena pro výskyt vhodného dotačního titulu, který by 

umoţnil zlepšení poskytnutých sluţeb v obci. Je tedy zapotřebí vypracovat vhodný 

projekt, na jehoţ základě by byl obci poskytnut dotační titul.  

 

Projekt musí obsahovat tyto části: 

 územní řízení, 

 stavební povolení,  

 provedení stavby.  

Cena realizace projektu: 750 000,00 Kč 

 

Konkrétní údaje k stavbě nové školy  

Stavba nové základní školy by proběhla na pozemku, který je ve vlastnictví obce. 

Kapacita navrhované školy je následující: 
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 9 tříd – 300 ţáků, 

 odborné třídy, 

 druţina, 

 ředitelna, 

 sekretariát, 

 sborovna,  

 šatny ţáků, 

 sociální zařízení, 

 jídelna s kuchyní, 

 tělocvična. 

Předpokládané náklady: 87 260 000,00 Kč 

Zdroje financování: vlastní zdroje, dotační titul  

 

Předpokládejme, ţe by vhodný dotační titul vznikl v roce 2017. 

 

Realizace v 

roce 

2016 2017 2018 2019 

Odhadované 

náklady 
760 000,00  11 500 000,00  40 000 000,00  35 000 000,00  

Tabulka 31: Odhadované náklady v Kč (Zdroj: vlastní zpracování dle konzultace se 

stavařem) 

 

Veškeré pokrytí těchto nákladů by záleţelo na výši poskytnuté dotaci, která by 

napomohla zrealizovat tento projekt. Finanční prostředky, které by byly vynaloţeny na 

různé plány a obstarání začátku stavby by byly v niţší částce. Nejvyšší výdaje by se 

týkaly stavby samotné budovy a byly by rozděleny do 3 let. Jednalo by se tedy o velké 

navýšení kapitálových výdajů. Obec by také samozřejmě musela zaplatit firmu, která by 

byla schopná tuto stavbu provést. Výdaje na zaplacení této firmy jsou zahrnuty 

v odhadovaných nákladech uvedených v tabulce.   

 

Obec Moravany je velmi schopná v získávání dotací, proto si myslím, ţe by obstarala 

dostatek finančních příspěvků, které by pokryly většinové náklady, a obec by platila jen 
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poměrnou část výdajů. Tyto výdaje by byly ovšem také velmi nákladné, ale díky 

dobrému hospodaření by měla tuto investici zvládnout.  

 

 

4.4  Pozdní placení nájmu 

V analýze hospodaření obce jsem se také zaměřila na pronájmy obce Moravany. Obec 

pronajímá několik prostor, které pro obec představují část jejích příjmů. Zaměřila jsem 

se především na včasné placení, které většina dodrţuje. Ovšem u pronájmu Moravanské 

rychty jsem zjistila, ţe nájemci neplatí nájemné včas, a proto bych navrhla opatření pro 

včasné placení. Toto opatření zajistí obci pravidelné finance. Celkový roční nájem činí 

110 400,00 Kč. V přepočtu na měsíce je nájemné 9 200,00 Kč.   

 

Navrhnu více opatření, která by obec Moravany mohla zváţit a zvolit pro zamezení 

pozdního placení nájmu.  

 

První opatření se bude týkat uzavření dohody o splátkovém kalendáři. Tato dohoda 

bude mezi stranami závazná a při opoţděném placení bude následovat sankce 

z prodlení, která by mohla nájemce přimět k včasnému placení nájmu. Tato dohoda 

bude obsahovat tyto náleţitosti: 

 smluvní strany, 

 datum uzavření smlouvy o uznání dluhu, 

 výše částky a uznání o zaplacení dluhu, 

 splátkový kalendář, 

 účet obce, na který bude částka zasílána, 

 smluvní pokuta, 

 porozumění a souhlas se smlouvou,  

 datum, 

 podpisy.  

V našem případě se jedná o dluţnou částku v hodnotě 64 400,00 Kč. Obec Moravany 

následně vyhotoví dohodu o splátkovém kalendáři, která bude obsahovat všechny 

předešlé náleţitosti.  
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Smluvní strany: Obec Moravany (věřitel) x nájemce Moravanské rychty (dluţník) 

Splátkový kalendář: dluţník se zaváţe splatit svůj dluh v následujících termínech 

1. splátka dne 10. 2. 2016 vy výši 10 000,00 Kč 

2. splátka den 10. 3. 2016 ve výši 13 600,00 Kč 

3. splátka den 10. 4. 2016 ve výši 13 600,00 Kč 

4. splátka den 10. 5. 2016 ve výši 13 600,00 Kč 

5. splátka den 10. 6. 2016 ve výši 13 600,00 Kč 

Způsob platby: dluţník můţe splátky platit hotově na obecním úřadě nebo bankovním 

převodem na účet obce.  

Smluvní pokuty: v případě prodlení je dluţník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 

0,5 % za kaţdý den prodlení.  

Smlouva: dohoda o splátkovém kalendáři je ve dvou vyhotoveních, které obdrţí kaţdá 

strana. 

 

Druhé opatření bude provedeno pomocí zálohových faktur. Nejedná se přímo o fakturu, 

ale pouze o dokument, dle kterého se poţaduje platba předem. Převáţně se vystavuje 

vůči nesolidním zákazníkům.  Pomocí zálohových faktur by si obec vyţádala platbu 

nájemného předem a to v plné výši nebo jen v částečné. Tato faktura je pouze podklad 

k zaplacení, doklad o platbě nájemného se vystaví po uhrazení zálohové faktury. U této 

faktury se neuvádí DPH z důvodu, ţe neproběhlo zdanitelné plnění. Obec Moravany by 

vystavila zálohovou fakturu na měsíční nájem tedy v částce 9 200,00 Kč. Na faktuře by 

obec měla uvést pouze zálohu nebo jiné označení, které neobsahuje určitou sluţbu 

z důvodu, ţe k dané sluţbě prozatím nedošlo. Celková částka se uvádí bez rozepsání na 

základ daně a DPH, jedná se pouze o nedaňový doklad.  

 

Obec by také měla zváţit moţnost zvolení nového nájemce, který by byl schopný platit 

nájem včas. Ovšem i při volbě nového nájemce není úplná jistota, ţe platby budou 

placeny včas a v plné výši.  

 

Nejprve bych obci doporučila zvolit způsob platby pomocí fakturových záloh, kde by 

získala finančních prostředky za pronájem předem. Pokud by ani fakturové zálohy 

nepomohly, vyuţila bych formu splátkového kalendáře, kde by obec mohla získat i více 
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finančních prostředků z úroků z prodlení. Tento způsob, kdy by nájemce musel platit 

z opoţděného placení úroky z prodlení, by mohl nájemce donutit platit nájemné včas. 

Ovšem pokud by obec nedocílila včasného placení nájmu, zvolila bych volbu nového 

nájemce.  
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5 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit hospodaření obce Moravany a po následné 

analýze provést opatření pro jeho zlepšení. Vycházela jsem z hospodaření obce za roky 

2012-2015, kdy jsem vyuţívala především podklady závěrečných účtů a rozvahy obce.  

 

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část a analytickou část. Součástí analytické 

části je navrhnutí vhodných opatření, které povedou k zlepšení situace v obci. 

V teoretické části se seznámíme se základními pojmy, které se týkají veřejné správy 

a obcí. Zejména je zaměřena na obce a její rozpočty. V analytické části je uvedena 

charakteristika obce Moravany, která obsahuje základní informace o obci, její historii 

a poskytovaných sluţbách obyvatelstvu. V další části je uvedeno hospodaření obce 

v letech 2012-2015. Obec Moravany v kaţdém roce nejdříve hospodařila dle 

rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu zastupitelstvem obce. V této části 

jsou popsány jednotlivé příjmy, jak se v letech vyvíjely a co mezi ně řadíme, také jsou 

zde uvedeny výdaje za sledované období, jejich vývoj a popis. V kaţdém analyzovaném 

roce obec vykazovala záporné saldo příjmů a výdajů. Dále je zde uveden vývoj 

jednotlivých poloţek rozpočtu pomocí horizontální analýzy. V analytické části jsou také 

uvedeny přijaté transfery, které obec získala ze státního rozpočtu nebo rozpočtu veřejné 

úrovně, pronájmy obce a financování záporného salda příjmů a výdajů.  

 

V hlavní části bakalářské práce jsou uvedeny vlastní návrhy zlepšení. V této části jsem 

vycházela z analýzy hospodaření obce za sledované období. Obec Moravany nespadá 

mezi zadluţené obce. Její úroveň se postupem zlepšuje. K dosaţení ještě lepší úrovně 

jsem obci navrhla zlepšení v oblasti stavby obecních bytů, které doposud v obci nebyly, 

dále jsem navrhla stavbu nové základní školy, která bude v budoucnu určitě potřebná. 

Obec pronajímá prostory, které vlastní, ovšem ne všichni platí včas, a proto jsem pro 

plátce, kteří nejsou schopni zaplatit v domluveném termínu, navrhla jiný způsob 

placení. Také jsem objevila moţnost sníţení mzdových nákladů, rozšíření prostor 

z důvodu stálého přírůstku obyvatel a navýšení příjmů zvýšením poplatků. 

 

Doufám, ţe tato návrhová řešení budou obci nápomocná k zlepšení rozvoje obce 

a k lepšímu poskytnutí sluţeb v obci.  
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Příloha č. 1. Rozpočet obce Moravany za rok 2012  

F I N   2 - 12 M      

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH 

CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD 

 

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 
Paragraf  Poloţka                                                       Schválený                Rozpočet                Výsledek od 

                                                                                    rozpočet                po změnách            počátku roku 

  a       b                                                                              -1-                           -2-                             -3-     

                                                                                       
000 **    Obecné příjmy                                                               17452800.00      51835500.00           59335091.97 

                                                                                                                                                         
103 **    Lesní hospodářství                                                           0.00               5200.00                 5222.00 

                                                                                                                                                         
211 **    Záleţitosti těţebního průmyslu a energet                                 400.00                 400.00                    347.00 

                                                                                                                                                         
231 **    Pitná voda                                                       492000.00            588000.00               588000.00 

                                                                                                                                                         
232 **    Odvádění a čištění odpadních vod                                         1000000.00            2023600.00            2023655.00                                                                             

                                                                             
311 **    Zařízení předškolní výchovy a základního                              641000.00                 982000.00            982079.00 

                                                                             
331 **    Kultura                                                                1800.00           26300.00                26168.00 

                                                                             
334 **    Sdělovací prostředky                                                  4500.00               4500.00                  3900.00 

                                                                              
339 **    Ostatní činnosti v záleţit. kultury, cír                         42000.00           150700.00              150830.00 

                                                                             
341 **    Tělovýchova                                                         35000.00          110700.00             110700.00 

                                                                             
361 **    Rozvoj bydlení a bytové hospodářství                                     240000.00          224900.00            224896.00 

                                                                             
363 **    Komunální sluţby a územní rozvoj                                         299000.00        1028700.00         1028889.20 

                                                                             
372 **    Nakládání s odpady                                                                 202000.00          256000.00            256147.50 

                                                                             
617 **    Regionální a místní správa                                                  0.00             43200.00             45159.00 

                                                                             
631 **    Obecné příjmy a výdaje z finančních oper                             400000.00                 408500.00          409058.77 

                                                                                                                                                         
PŘÍJMY celkem:                    20810500.00                        57688200.00                    65190143.44 

                                                                             
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE                   

 
Paragraf  Poloţka                                                     Schválený                Rozpočet             Výsledek od 

                                                                                   rozpočet               po změnách           počátku roku 

  a       b                                                                          -1-                           -2-                           -3-                                                                             
103 **    Lesní hospodářství                                                               150000.00                          150000.00              31200.00 

 

                                                                          

109 **    Ostatní činnosti a nespecif.výdaje                                               5000.00            5000.00               5000.00 



II 

 

 

 

                                                                             
221 **    Pozemní komunikace                                                      10560000.00                   10560000.00                         1996742.00 

                                                                             
222 **    Silniční doprava                                                             460000.00                       460000.00                           334797.00 

                                                                             
231 **    Pitná voda                                                                  120000.00                      120000.00                            82422.00 

                                                                             
232 **    Odvádění a čištění odpadních vod                                 22600000.00                  52719700.00                      41564441.28 

                                                                              
233 **    Vodní toky a vodohospodářská díla                                3041500.00                    3041500.00           137447.00 

                                                                              
311 **    Zařízení předškolní výchovy a základního                      5475400.00                     6042500.00        5072993.00 

                                                                             
331 **    Kultura                                                                     236000.00                       271000.00        234625.00 

                                                                             
332 **    Ochrana památek a péče o kult.dědictví a                           60000.00      60000.00          60000.00 

                                                                             
334 **    Sdělovací prostředky                                                       100000.00                     107100.00           83634.80 

                                                                             
339 **    Ostatní činnosti v záleţit. kultury, cír                                685000.00                     745000.00        692459.34 

                                                                             
341 **    Tělovýchova                                                                379000.00                      879000.00         827876.00 

                                                                             
342 **    Zájmová činnost a rekreace                                                485000.00                      285000.00      1241358.90 

                                                                             
361 **    Rozvoj bydlení a bytové hospodářství                               100000.00                       100000.00           15040.20 

                                                                             
363 **    Komunální sluţby a územní rozvoj                                 1352000.00                     1322000.00        912528.80 

                                                                             
372 **    Nakládání s odpady                                                       1320000.00                     1320000.00       995129.41 

                                                                              
374 **    Ochrana přírody a krajiny                                                  360000.00                      360000.00        327594.20 

                                                                             
434 **    Sociální rehabilitace a ostatní sociální                                 10000.00                        10000.00         10000.00 

                                                                             
521 **    Ochrana obyvatelstva                                                        100000.00      100000.00                   0.00 

                                                                             
551 **    Poţární ochrana                                                               17100.00    17100.00          17100.00 

                                                                             
611 **    Zastupitelské orgány                                                        1510000.00                     1534000.00      1410297.20 

                                                                                                                                                              
617 **    Regionální a místní správa                                            15064500.00                   15107500.00     7762082.87 

                                                                             
631 **    Obecné příjmy a výdaje z finančních oper                          20000.00      20100.00          20080.00 

                                                                             
632 **    Pojištění funkčně nespecifikované                                    100000.00     100000.00         97660.00 

                                                                             
633 **    Převody vlastním fondům v rozp.územní úr                               0.00                0.00      7500000.00 

                                                                             
639 **    Ostatní finanční operace                                                    600000.00                      727200.00       601875.00 

                                                                             
640 **    Ostatní činnosti                                                         0.00      10500.00         10423.00 

                                                                                                                                                      
VÝDAJE celkem:              64910500.00                  97174200.00    72044807.00 



III 

 

 

 

Příloha č. 2. Rozpočet obce Moravany za rok 2013 

F I N   2 - 12 M      

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH 

CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD 

 

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 

 

Paragraf  Poloţka                                                       Schválený                Rozpočet                Výsledek od 

                                                                                    rozpočet                po změnách            počátku roku 

  a       b                                                                              -1-                           -2-                             -3-     

                                                                                       
000 **    Obecné příjmy                                                18426400.00       25760300.00           25760918.35 

                                                                                                                                                         
103 **    Lesní hospodářství                                                               0.00                7600.00                 7612.00 

                                                                                                                                                         
211 **    Záleţitosti těţebního průmyslu a energet                                     400.00                 300.00                    347.00 

                                                                                                                                                         
231 **    Pitná voda                                                           550000.00            677600.00               677600.00 

                                                                                                                                                         
232 **    Odvádění a čištění odpadních vod                                1000000.00        2275300.00            2275346.00                                                                             

                                                                             
311 **    Zařízení předškolní výchovy a základního                            660000.00          837000.00             837044.40 

                                                                             
331 **    Kultura                                                                    1200.00            2200.00                   2210.00 

                                                                             
334 **    Sdělovací prostředky                                                      4500.00               3900.00                   3850.00 

                                                                              
339 **    Ostatní činnosti v záleţit. kultury, cír                               2000.00          163700.00               163655.00 

                                                                             
341 **    Tělovýchova                                                              5000.00            58900.00                58900.00 

                                                                             
361 **    Rozvoj bydlení a bytové hospodářství                                        200000.00           234800.00              234896.00 

                                                                             
363 **    Komunální sluţby a územní rozvoj                                          2366000.00          253100.00             253246.60 

                                                                             
372 **    Nakládání s odpady                                                                     20000.00          194300.00              194281.50 

                                                                             
617 **    Regionální a místní správa                                                     0.00              58300.00               58499.00 

                                                                             
631 **    Obecné příjmy a výdaje z finančních oper                          400000.00          130900.00            131394.87 

                                                                                                                                                         
PŘÍJMY celkem:                          238785.00                      30700600.00                       30702271.72 

 

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE                   

 
Paragraf  Poloţka                                                     Schválený                Rozpočet                Výsledek od 

                                                                                   rozpočet               po změnách              počátku roku 

  a       b                                                                          -1-                           -2-                            -3-                                                                             
103 **    Lesní hospodářství                                                                5000.00                          69100.00                69046.04 

 



IV 

 

 

 

                                                                          

109 **    Ostatní činnosti a nespecif.výdaje                                         5000.00       5000.00                         5000.00 

                                                                             
221 **    Pozemní komunikace                                                      6750000.00                    6750000.00                          1996742.00 

                                                                             
222 **    Silniční doprava                                                            460000.00                      460000.00                            335394.00 

                                                                               
231 **    Pitná voda                                                                 320000.00                     320000.00                                2420.00 

                                                                             
232 **    Odvádění a čištění odpadních vod                                 18796000.00                 18652400.00        7240427.78 

                                                                             
233 **    Vodní toky a vodohospodářská díla                                3500000.00                  3500000.00                        1944128.00 

                                                                              
311 **    Zařízení předškolní výchovy a základního                      6763000.00                   6986600.00        6520760.30 

                                                                             
331 **    Kultura                                                                      283000.00                     291000.00          248314.85 

                                                                             
332 **    Ochrana památek a péče o kult.dědictví a                         330000.00                    330000.00        330000.00 

                                                                             
334 **    Sdělovací prostředky                                                      115000.00                   115000.00            65679.60 

                                                                             
339 **    Ostatní činnosti v záleţit. kultury, cír                               685000.00                   685000.00         508056.90 

                                                                             
341 **    Tělovýchova                                                              2169000.00                   2169000.00         600477.04 

                                                                             
342 **    Zájmová činnost a rekreace                                               685000.00                     945000.00         912641.70 

                                                                             
361 **    Rozvoj bydlení a bytové hospodářství                                        0.00                      192100.00         191919.00 

                                                                             
363 **    Komunální sluţby a územní rozvoj                                2672000.00                    2867100.00        1819632.85 

                                                                             
372 **    Nakládání s odpady                                                      1320000.00                    1320000.00          1039392.00 

                                                                              
374 **    Ochrana přírody a krajiny                                                 830000.00                     830000.00         810342.64 

                                                                             
434 **    Sociální rehabilitace a ostatní sociální                                14000.00                       20000.00               20000.00 

                                                                             
521 **    Ochrana obyvatelstva                                                       100000.00                       100000.00                   0.00 

                                                                             
551 **    Poţární ochrana                                                              17100.00                      17100.00          17100.00 

                                                                             
611 **    Zastupitelské orgány                                                       1537400.00                    1589000.00      1484554.60 

                                                                                                                                                              
617 **    Regionální a místní správa                                            17357000.00                  15778800.00      14529719.95 

                                                                             
631 **    Obecné příjmy a výdaje z finančních oper                          20000.00     22000.00          21710.40 

                                                                             
632 **    Pojištění funkčně nespecifikované                                    100000.00                      117600.00              117585.00 

                                                                                                                                                         
639 **    Ostatní finanční operace                                                              0.00                   2866900.00       2866100.00 

                                                                             
640 **    Ostatní činnosti                                                         0.00        7100.00             6573.20 

                                                                                                                                                      
VÝDAJE celkem:             64910500.00                 97174200.00     72044807.00 



V 

 

 

 

 Schválený 
rozpočet 

 
% 

Rozpočet 
po změnách 

 
% 

Výsledek od 
počátku roku 

1 2 3 
**  Obecné příjmy  24 208 300,00 148,52 35 510 800,00 101,25 35 954 153,07 

 

 Schválený 
rozpočet 

 
% 

Rozpočet 
po změnách 

 
% 

Výsledek od 
počátku roku 

1 2 3 
** Lesní hospodářství 5

0
 
0
0
0
,
0
0 

0,00 50 000,00 0,00 0,00 

 

** Sdělovací prostředky 4 
000,00 

200,00 8 000,00 100,00 8 
000,00 

 

Příloha č. 3. Rozpočet obce Moravany za rok 2014 

F I N   2 - 12 M      

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH 

CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD 

 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 

 
Paragraf Položka  Text 

a b 
 

 
 
103 ** Lesní hospodářství 0,00 0,00 2 200,00 100,00 2 200,00 

 
211 ** Záležitosti těžebního průmyslu a energet. 300,00 116,00 300,00 116,00 348,00 

 
231 ** Pitná voda 676 000,00 134,25 900 000,00 100,83 907 500,00 

 
232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 2 000 000,00 141,23 2 825 000,00 99,99 2 824 620,00 

 

311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 
vzdělávání 

660 000,00 0,00 660 000,00 0,00 0,00 
 

331 ** Kultura 1 800,00 105,56 1 800,00 105,56 1 900,00 
 
 
 
 

 

339 

** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. 
prostř. 

10 000,00 2 333,13 231 000,00 101,00 233 313,00 
 

341 ** Tělovýchova 50 000,00 99,55 51 000,00 97,60 49 774,00 
 
361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 220 000,00 118,96 220 000,00 118,96 261 704,00 

 
363 ** Komunální služby a územní rozvoj 5 103 000,00 62,97 3 140 000,00 102,34 3 213 537,20 

 
372 ** Nakládání s odpady 200 000,00 101,93 208 000,00 98,01 203 856,00 

 
617 ** Regionální a místní správa 0,00 0,00 40 900,00 104,06 42 559,00 

 
631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100 000,00 25,51 30 000,00 85,04 25 511,93 

 
632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 0,00 0,00 4 800,00 100,21 4 810,00 

 
640 ** Ostatní činnosti 0,00 0,00 6 000,00 98,52 5 911,00 

 
PŘÍJMY celkem:   33 233 400,00 131,61 43 839 800,00 99,77 43 739 697,20 
 
 

 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 
 

 
Paragraf Položka  Text 

a b 
 

 
 

109 ** Ostatní činnosti a nespecif.výdaje 5 000,00 100,00 5 000,00 100,00 5 000,00 
 

221 ** Pozemní komunikace 9 501 000,00 56,87 12 241 900,00 44,14 5 403 617,62 
 

222 ** Silniční doprava 465 000,00 74,78 465 000,00 74,78 347 748,00 



VI 

 

 

 

 

231 ** Pitná voda 320 000,00 56,86 320 000,00 56,86 181 938,50 
 

232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 8 100 300,00 18,74 8 100 300,00 18,74 1 518 320,45 
 

233 ** Vodní toky a vodohospodářská díla 1 320 000,00 49,44 1 320 000,00 49,44 652 616,51 
 
 

311 ** Zařízení předškolní výchovy a základního 
vzdělávání 

7 940 000,00 102,10 8 876 300,00 91,33 8 106 893,60 
 

331 ** Kultura 281 000,00 67,35 286 000,00 66,17 189 251,75 
 

332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a 
nár.a histor.povědo 

189 000,00 83,49 189 000,00 83,49 157 803,00 

 

334 ** Sdělovací prostředky 215 000,00 72,66 242 000,00 64,56 156 227,10 
 

339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a 
sděl. prostř. 

980 000,00 71,63 994 300,00 70,60 701 944,01 

 
341 ** Tělovýchova 4 200 000,00 72,60 4 500 000,00 67,76 3 049 037,57 

 

342 ** Zájmová činnost a rekreace 880 000,00 87,61 1 239 300,00 62,21 770 925,89 
 

361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1 100 000,00 121,19 1 495 800,00 89,12 1 333 122,83 
 

363 ** Komunální služby a územní rozvoj 10 537 000,00 68,83 8 621 400,00 84,12 7 252 101,95 
 

372 ** Nakládání s odpady 1 020 000,00 114,57 1 173 000,00 99,63 1 168 644,00 

 
374 ** Ochrana přírody a krajiny 1 680 000,00 45,61 1 680 000,00 45,61 766 208,73 

 

431 ** Sociální poradenství 0,00 0,00 6 000,00 100,00 6 000,00 
 

434 ** Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc 14 000,00 100,00 14 000,00 100,00      14 000,00 
 

521 ** Ochrana obyvatelstva 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 
 

551 ** Požární ochrana 17 100,00 100,00 17 100,00 100,00 17 100,00 
 

611 ** Zastupitelské orgány 1 710 000,00 87,55 1 769 100,00 84,63 1 497 114,45 

 
617 ** Regionální a místní správa 4 407 000,00 92,02 4 458 500,00 90,95 4 055 193,81 

 

631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 100,27 20 500,00 97,82    20 053,09 
 

632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 100 000,00 116,22 120 000,00 96,85 116 219,00 
 

633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 0,00 0,00 5 170 000,00 99,90  5 164 586,01 
 

639 ** Ostatní finanční operace 5 082 000,00 84,18 4 292 400,00 99,66 4 277 953,00 
 

640 ** Ostatní činnosti 0,00 0,00 10 000,00 99,04 9 904,20 

 
VÝDAJE celkem:    60 233 400,00 77,93 67 776 900,00 69,26 46 939 525,07 

 

 

 



VII 

 

 

 

 Schválený 
rozpočet 

 
% 

Rozpočet 
po změnách 

 
% 

Výsledek od 
počátku roku 

1 2 3 
Lesní hospodářství 21 419 900,00 141,21 30 246 900,00 100,00 30 247 130,78 

 

 

Příloha č. 4. Rozpočet obce Moravany za rok 2015 

 F I N   2 - 12 M      
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH 

CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD 
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 

 
Paragraf Položka  Text 

a b 
 

 
 

103 ** Lesní hospodářství                    0,00 0,00 5 800,00 101,55 5 890,00 
 

211 ** Záležitosti těžebního průmyslu a energet. 300,00 119,67 300,00 119,67 359,00 

 
221 ** Pozemní komunikace 0,00 0,00 2 800,00 101,43 2 840,00 

 
231 ** Pitná voda 900 000,00 127,72 1 149 500,00 100,00 1 149 500,00 

 
232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 2 400 000,00 95,75 2 298 000,00 100,00 2 297 973,00 

 
311 ** Předškolní a základní vzdělávání 660 000,00 205,71 1 357 600,00 100,01 1 357 687,00 

 
331 ** Kultura 1 800,00 122,22 2 200,00 100,00 2 200,00 

 
334 ** Sdělovací prostředky 6 000,00 91,67 5 500,00 100,00 5 500,00 

 
339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 20 000,00 763,16       152 600,00 100,02 152 632,00 

 
341 ** Tělovýchova 50 000,00 129,70 64 

800,0
0 

100,08 64 850,00 
 

361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 220 000,00 171,56 377 400,00 100,01 377 442,00 
 

363 ** Komunální služby a územní rozvoj 342 000,00 771,88 2 639 800,00 100,00 2 639 819,00 
 

372 ** Nakládání s odpady 200 000,00 106,58 213 100,00 100,03 213 169,00 
 

617 ** Regionální a místní správa 0,00 0,00 222 100,00 100,06 222 232,00 
 

631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25 000,00 14,46 3 400,00 106,32 3 614,99 
 

633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 2 550 000,00 256,19 6 532 800,00 100,00 6 532 886,00 

 
PŘÍJMY celkem:   28 795 000,00 157,23 45 274 600,00 100,0 45 275 724,77 

 

 

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 
 

 Schválený 
rozpočet 

 
% 

Rozpočet 
po 
změnách 

 
% 

Výsledek od 
počátku roku 

1 2 3 

1
0
3 

** Lesní hospodářství         50 000,00   13,31           50 000,00   13,31             6 655,00 

 
 
109 ** Ostatní činnosti a nespecif.výdaje 5 000,00 100,00         5 000,00 100,00            5 000,00 

 



VIII 

 

 

 

221 ** Pozemní komunikace 5 190 000,00 57,55      5 190 000,00   57,55 2 987 069,87 
 

222 ** Silniční doprava 465 000,00 84,18         470 000,00 83,29 391 457,00 
 

231 ** Pitná voda 200 000,00 35,31         200 000,00 35,31 70 611,00 
 

232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 10 211 000,00 176,99     18 511 000,00 97,63 18 072 360,18 
 

233 ** Vodní toky a vodohospodářská díla 25 000,00 692,77        176 000,00 98,40 173 192,41 

 
311 ** Předškolní a základní vzdělávání 4 920 000,00 93,11       5 087 600,00 90,04 4 580 859,00 

 

331 ** Kultura 271 000,00 85,86          271 000,00 85,86 232 671,70 
 

332 ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo 180 000,00 83,33  180 000,00 83,33 150 000,00 
 

334 ** Sdělovací prostředky 235 000,00 39,53           235 000,00 39,53 92 907,06 
 

339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 1 065 000,00 60,38       1 065 000,00 60,38 643 054,05 

 
341 ** Tělovýchova 630 000,00 33,47         523 000,00 40,31 210 836,05 

 

342 ** Zájmová činnost a rekreace 400 000,00 292,30      1 169 900,00 99,94           1 169 192,03 
 

361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 1 000 000,00 84,85      1 000 000,00 84,85 848 489,00 
 

363 ** Komunální služby a územní rozvoj 2 600 000,00 68,03      2 778 400,00 63,66 1 768 733,04 
 

372 ** Nakládání s odpady 1 230 000,00 87,87      1 230 000,00 87,87 1 080 830,00 
 

374 ** Ochrana přírody a krajiny 2 440 000,00 76,84      2 384 900,00 78,62 1 874 930,22 
 

434 ** Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc 14 000,00 142,86           20 000,00 100,00 20 000,00 
 

521 ** Ochrana obyvatelstva 100 000,00 0,00            64 700,00 0,00 0,00 
 

551 ** Požární ochrana 17 100,00   100,00            17 100,00 100,00 17 100,00 
 

611 ** Zastupitelské orgány 2 160 000,00 87,37       2 160 000,00 87,37 1 887 168,70 
 

617 ** Regionální a místní správa 4 547 000,00 90,32       4 575 400,00 89,76 4 107 034,79 
 

631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 97,40            20 000,00 97,40 19 479,60 
 

632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 140 000,00 93,44          140 000,00 93,44 130 822,00 
 

633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 2 550 000,00 256,19       6 532 800,00 100,00 6 532 886,00 
 

639 ** Ostatní finanční operace 350 000,00 863,53       3 022 500,00 100,00 3 022 367,00 
 

640 ** Ostatní činnosti 0,00 0,00       1 211 700,00 99,98 1 211 466,00 

 
VÝDAJE celkem:    41 015 100,00 125,09    58 291 000,00 88,02 51 307 171,70 

 


