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ABSTRAKT 

Abstrakt česky 

Diplomová práce si klade za cíl vytvořit projekt financování rekonstrukce budovy bývalé 

školy na dům pro seniory v obci Lipinka. Žádost o dotaci bude podána do operačního 

programu Rozvoje venkova, který je vypsán Evropskou unií. Na základě rozpočtu 

jednotlivých činností projektu je sestaven plán financování. Je zde promítnuto poskytnutí 

prostředků z Evropské unie, rozpočtu ČR a také spolufinancování obce. 

 

Klíčová slova: analýza hospodaření, územně samosprávné celky, obec, operační program, 

příjmy a výdaje obce, projekt, aktiva a pasiva obce, dotace z krajského rozpočtu, dotace 

ze zahraničních rozpočtů, starosta, úvěr, financování projektu.   

 

ABSTRACT 

Abstrakt ve světovém jazyce  

This thesis aims to create a projekt of finance reconstruction of the former school building 

for seniors in the community Lipinka. The grant application will be submitted to the 

operating of the program of rural developmetn, vwich is listed by the European Union. 

With a budget of project activities, financing plan is drawn up. There are screened for 

funds from the EU budget of the Czech Republic, and alco community financing. 

 

Keywords: analysis of management, local government, community, operational program, 

revenues and expenses of the village, the project, assets and liabilities of municipalities, 

subsidies from the regional budget from foreign aid budgets, the mayor, loan, project 

financing 
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ÚVOD 

Cílem diplomové práce je zpracovat projekt financování vybraných aktivit obce Lipinka. 

Dílčími cíli práce je provedení literární rešerše týkající se problematiky financování obce, 

charakteristika obce, analýza a zhodnocení doposud získaných dotací obce Lipinka.  

Podhorská vesnice Lipinka (s 203 obyvateli) leží v severovýchodní části mikroregionu 

Uničovsko, na pomezí Úsovské vrchoviny. Je obklopena ze všech stran hlubokými lesy 

a krásnou přírodou. Od severu je obec chráněna památnou horou Bradlo a Kočičí skálou, 

ze západu Ostrou horou a z jihu vrchem Skalka a lesem Kárníkem. [16] 

Obec Lipinka tvoří územní celek. Hospodaří s vlastním majetkem a v právních vztazích 

jedná svým jménem. Obec je právnickou osobou a je zcela financována 

z veřejných rozpočtů. 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Část teoretická 

se skládá ze tří témat.  

Prvním tématem jsou územně samosprávné celky, ve kterých vysvětluji pojem 

obec, působnost obce, orgány obce a jejich vzájemné vztahy. Podrobně je rozpracovaná 

část, v níž se zabývám jednotlivými orgány obce, zejména pak u orgánu zastupitelstvo obce 

popisuji jejich práva, povinnosti a pravomoce člena zastupitelstva obce. 

Druhým tématem v části teoretické je finanční hospodaření a rozpočet obce, kde popisuji 

rozpočtový proces, rozpočtové zásady a hlavně se věnuji jednotlivým příjmům a výdajům, 

které tvoří rozpočet obce. 

V posledním tématu teoretické části se zabývám finanční výpomocí a dotacemi 

z tuzemských rozpočtů a z rozpočtů Evropské unie. V této podkapitole podrobně rozebírám 

jednotlivé možnosti získání dotací a příspěvků z Olomouckého kraje a také financování 

pomocí fondů, které nabízí Evropská unie. 

Část praktická se skládá ze šesti témat: prvním tématem je historie a současnost obce. 

Podrobně je rozpracována podkapitola analýza hospodaření obce Lipinka, kde popisuji 

především schválený a skutečný rozpočet obce, strukturu aktiv a pasiv a sestavuji analýzu 

příjmů a výdajů. 
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Dále se v prvním tématu zabývám popisem získaných dotací v letech 2006 až 2010, 

tímto navazuji na program obnovy venkova, který má obec Lipinka zpracovaný 

a který je důležitou součástí žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého 

kraje. 

V druhém tématu praktické části se věnuji výběru vhodné možnosti financování 

Rekonstrukce budovy bývalé školy na dům pro seniory v obci Lipinka.  

Třetím tématem je vypracování žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova. V této části 

se zabývám žádostí o dotaci, popisuji ekonomické údaje projektu a vazbu projektu 

na rozvojový dokument. V neposlední řadě vypracuji SWOT analýzu, kde přiblížím silné, 

slabé stránky, příležitosti a hrozby projektu. 

Ve čtvrtém tématu se především zaměřuji na jednotlivé finanční náklady dle položek 

rozpočtu a popisuji přínosy a rizika realizace projektu. 

V pátém a šestém tématu práce hodnotím financování celého projektu a dopad projektu 

na rozpočet obce.  
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I.   TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉ CELKY 

Kraj a obec jsou veřejnoprávní korporací, to znamená, že obec a kraj jsou právnickou 

osobou veřejného práva a na základně zákonů vykonávají působnost v oblasti veřejné 

správy.  

Obce vystupují v právních vztazích pod svým jménem a nesou odpovědnost z těchto 

vztahů vyplývajících. Mají vlastní majetek a hospodaří s ním samostatně na základě 

vlastního rozpočtu příjmů a výdajů s využitím vlastních peněžních fondů. [24] 

Územně samosprávné celky řadíme do veřejného sektoru – jsou zcela financovány 

z veřejných rozpočtů. 

1.1 Obec 

Podle Zákona o obcích 128/2000 Sb. § 1 je obec základním územním samosprávným 

společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. [65] 

Obce hospodaří s vlastním majetkem, jednají v právních vztazích svým jménem, a za tyto 

vztahy odpovídají. Pečují o rozvoj svého území a snaží se uspokojovat potřeby 

svých občanů. 

Obce hospodaří na základě vlastního rozpočtu příjmů a výdajů, jsou účetní jednotkou, 

která vede účetnictví. 

Obce se řídí především těmito zákony: 

-  Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích 

-  Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění 

-  Prováděcí vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 505/2002 

-  Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

-  Vyhláška Ministerstva financí České republičky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové 

skladbě 
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1.2 Působnost obce 

Každá obec má jako územně samosprávný celek zákonem vymezeny dva druhy 

působnosti, a to samostatnou a přenesenou. Pojem působnost chápeme jako okruh úkolů, 

které jsou obci svěřeny. 

1.2.1 Samostatná působnost 

V článku 101 odst. 4 Ústavy České republiky je uvedeno, že obec spravuje své záležitosti 

samostatně (dále jen samostatná působnost). Státní orgány a orgány krajů mohou 

do samostatné působnosti zasahovat, vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, 

který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem. [53] 

Samostatná působnost je vymezena především v zákoně o obcích. Zahrnuje obecně 

takové záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů: uspokojování potřeb bydlení, 

ochrana a rozvoje zdraví, dopravy a spojů a vzdělávání. [54] 

Pro všechny obce platí stejný rozsah působnosti bez ohledu na to, má-li obec 

200 obyvatel nebo 100 000 obyvatel.  

 

Zákon o obcích 128/2000 Sb. v § 84 uvádí, že zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech 

samostatné působnosti obce a má právo rozhodovat například v těchto bodech: 

• schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce 

• zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce 

• zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce a schvalovat 

jejich zřizovací listiny 

• vydávat obecně závazné vyhlášky obce 

• rozhodovat o vyhlášení místního referenda 

• stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce 

• zřizovat a rušit obecní policii a další [65] 
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1.2.2 Přenesená působnost 

Přenesená působnost je delegována na obec státem, její rozsah je vymezen především 

v jiných zákonech, než je obecní zřízení, tedy zákony, právními předpisy, usnesením vlády 

a směrnicemi ministerstev a jiných ústředních správních úřadů.  

1.2.2.1 Obce s pověřenými obecními úřady 

Jsou při výkonu státní správy v přenesené působnosti oprávněny:  

• zajišťovat volby do Parlamentu ČR, do zastupitelstev krajů a obcí a do voleb  

Evropského parlamentu 

• rozhodují o poskytnutí peněžité a věcné dávky nebo půjčky a další [54] 

1.2.2.2 Obce s rozšířenou působností 

V rámci přenesené působnosti se jedná o tyto kompetence: 

• evidence obyvatel, vedení registru obyvatel 

• dávky a sociální služby 

• doprava a silniční hospodářství 

• vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů a další 

1.3 Orgány obce a jejich vzájemné vztahy 

1.3.1 Zastupitelstvo obce 

Zastupitelstvo obce je nejvyšším orgánem obce. Zákon o obcích rozlišuje členy 

zastupitelstva na tzv. uvolněné a neuvolněné.  

Uvolněný člen zastupitelstva obce je dlouhodobě uvolněn ze svého pracovního poměru. 

Vykonává funkci v zastupitelstvu obce na plný úvazek. Za výkon uvolněného zastupitele 

má člen nárok na měsíční odměnu, která závisí na druhu vykonávané funkce a na počtu 

obyvatel obce. Druhem vykonávané funkce je starosta, místostarosta, člen rady obce a člen 

zastupitelstva obce. [44] 
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Neuvolněný člen zastupitelstva obce je v pracovním poměru na plný úvazek a funkci 

člena zastupitelstva obce vykonává ve svém osobním volnu. Neuvolněnému členu 

zastupitelstva obce může být poskytnuta odměna, ale nemusí. O tom, zda bude odměnu 

neuvolněný člen pobírat, rozhodne zastupitelstvo obce na veřejném zasedání zastupitelstva. 

Tab. 1. Počet členů zastupitelstva dle počtu obyvatel [65] 

do 500 obyvatel 5 až 15 členů 

nad 500 do 3000 obyvatel 7 až 15 členů 

nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů 

nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 až 35 členů 

nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 až 45 členů 

nad 150 000 obyvatel 35 až 55 členů 

 

1.3.1.1 Práva a povinnosti členů zastupitelstva obce 

Členové zastupitelstva mají určitá práva a povinnosti, které jim ukládá zákon o obcích.  

Práva - členové zastupitelstva obce mají právo předkládat, výborům zastupitelstva 

a komisím své návrhy a připomínky. Od zaměstnanců obce mohou požadovat informace 

ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce člena zastupitelstva.  

Povinnosti – členové zastupitelstva obce se musí účastnit veřejného zasedání a plnit úkoly, 

které jim budou uloženy. Jsou povinni hájit zájmy občanů. [44] 

1.3.1.2 Pravomoce zastupitelstva obce 

Zastupitelstvu obce je podle zákona vyhrazeno rozhodovat o nejdůležitějších záležitostech 

patřících do samostatné působnosti obce. [54] 

K nejdůležitějším pravomocem členů zastupitelstva obce patří: 

• vydávání obecně závazných vyhlášek 

• volba a odvolávání starosty, místostarosty a dalších členů zastupitelstva obce 

• schvalování rozpočtu, rozpočtových opatření, závěrečného účtu 
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• schvalování odměn uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva obce 

• schvalování žádostí o dotace 

• schválení o přijetí úvěru či půjčky 

1.3.2 Rada obce 

Rada je výkonným orgánem obce v samostatné působnosti. Rada se skládá ze starosty, 

místostarosty a dalších radních. Je volena zastupitelstvem obce a vykonává ty činnosti, 

které jí zastupitelstvo uloží. Za správnost těchto činností odpovídá zastupitelstvu obce.  

Rada působí pouze v těch obcích, kde je počet členů zastupitelstva větší než patnáct. 

Pokud je počet členů zastupitelstva menší, rada se nevolí, vykonává funkci rady starosta 

obce.  

Rada může mít pět až jedenáct členů, nesmí ale překročit jednu třetinu počtu členů 

zastupitelstva. 

1.3.3 Starosta obce 

Starosta zastupuje obec navenek a je volen zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo zároveň 

stanoví, zda bude starosta obce pro výkon své funkce uvolněn. Starosta odpovídá za výkon 

své funkce zastupitelstvu, které jej může svým usnesením kdykoli odvolat. [44] 

Starosta ovšem nemá absolutní právo jednat za obec, k podpisu smluv a dohod musí být 

zplnomocněn platným usnesením zastupitelstva obce. 

Starosta obce odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce krajským 

úřadem nebo auditorem, odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce a může 

požádat policii České republiky o spolupráci při zabezpečení veřejného pořádku. 

1.3.4 Obecní úřad 

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu (pokud je tato funkce 

zřízena) a zaměstnanci obce. Starosta obce stojí v čele úřadu a je nadřízen všem 

zaměstnancům obce. Tajemník obecního úřadu musí být povinně zřizován v obcích 

s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností.  



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 20 

2 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ A ROZPOČET OBCE 

Rozpočet územně samosprávných celků je finančním plánem, který si obce vytváří 

na období jednoho roku, a podle něj hospodaří v příslušném období. Rozpočtový rok 

je shodný s kalendářním rokem.  

2.1 Rozpočtový proces 

Rozpočtový proces představuje činnost orgánu obce spojenou se sestavením návrhu 

rozpočtu, jeho schválením a realizací během rozpočtového období, průběžnou a následnou 

kontrolu jeho plnění. [10] 

V zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

jsou vyjmenovány jednotlivé fáze rozpočtového procesu: 

• sestavení návrhu rozpočtu obce 

• projednání a schválení návrhu rozpočtu 

• plnění rozpočtu obce a průběžná kontrola plnění během rozpočtového 

období 

• následná kontrola plnění rozpočtu a sestavení závěrečného účtu obce [69] 

2.1.1 Sestavení návrhu rozpočtu obce 

Při sestavování návrhu rozpočtu se vychází z rozpočtového výhledu, je to pomocný 

nástroj obce sloužící ke střednědobému financování, zpravidla se sestavuje na období 

2 až 5 let. [15] 

Hlavním úkolem fáze sestavení návrhu rozpočtu je co nejpřesněji naplánovat příjmy 

a výdaje rozpočtu obce pro daný rozpočtový rok. Při sestavování rozpočtu se nejčastěji 

vychází z rozpočtu minulého roku. 

Na malých obcích zpravidla sestavuje návrh rozpočtu hlavní účetní spolu se starostou obce 

(jako příkazcem operace). 
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2.1.2 Projednání a schválení návrhu rozpočtu 

Návrh rozpočtu musí být zveřejněný na úřední desce a na elektronické úřední desce 

po dobu 15 dní před jeho projednáním v zastupitelstvu. Občané se k návrhu rozpočtu obce 

mohou vyjádřit a vznášet své připomínky před zasedáním zastupitelstva obce anebo právě 

na zastupitelstvu obce. 

Pokud obec nemá schválený rozpočet před 1. lednem na následující rok, musí 

zastupitelstvo obce schválit rozpočtové provizorium. Rozpočtové provizorium 

je zpravidla sestavováno jako jedna dvanáctina celkového ročního rozpočtu podle příjmů 

a výdajů minulého roku a řídí se pravidly rozpočtového provizoria. [15] 

2.1.3 Plnění rozpočtu obce a průběžná kontrola plnění během rozpočtového období 

Jak bylo uvedeno výše, obec hospodaří podle schváleného rozpočtu. Průběžná kontrola 

obce je prováděna zejména finančním výborem, který kontroluje hospodaření obce 

čtyři krát ročně. O přezkoumání vyhotovuje předseda finančního výboru zápis, který 

předkládá zastupitelstvu obce. Účetní obce seznamuje občany na veřejném zasedání 

zastupitelstva obce s výsledky hospodaření za dané období.  

Při kontrole plnění rozpočtu může dojít k situaci, kdy obec musela vydat více peněz 

na určitou činnost a je třeba upravit rozpočet. Tedy je nutné provést změnu rozpočtu, 

která se provádí rozpočtovým opatřením.  

Rozpočtovým opatřením jsou povolené přesuny rozpočtových prostředků 

mezi jednotlivými druhy příjmů a výdajů rozpočtu, povolené překročení rozpočtu 

podřízené organizace a vázání rozpočtových prostředků. Rozpočtové opatření schvaluje 

zastupitelstvo obce na veřejném zasedání. [31] 

2.1.4 Následná kontrola plnění rozpočtu a sestavení závěrečného účtu obce 

Následnou kontrolou plnění rozpočtu obce je sestavení závěrečného účtu. Závěrečný účet 

je přehled o skutečném plnění rozpočtu. Závěrečný účet musí být zveřejněný nejméně 

po dobu 15 dní a schvaluje a projednává ho zastupitelstvo obce. 

Součástí závěrečného účtu je výsledek přezkoumání hospodaření obce. Obec má povinnost 

nechat si každoročně přezkoumat své hospodaření za uplynulý rok. O přezkoumání 

může obec požádat příslušný krajský úřad nebo auditorskou společnost. Pokud obec 
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požádá krajský úřad o přezkoumání hospodaření obce, musí tak učinit do 30. června, 

po skončení rozpočtového období. Od roku 2010 žádá krajský úřad o zasílání žádosti 

o audit datovou schránkou. 

2.2 Rozpočtové zásady 

Při sestavování rozpočtu by měly být dodržovány určité rozpočtové zásady: 

• každoroční sestavování a schvalování rozpočtu 

• dlouhodobá vyrovnanost rozpočtu jako základu úspěšného hospodaření 

obce 

• úplnost a jednotnost rozpočtu dosažené pomocí třídění operací rozpočtovou 

skladbou 

• reálnost a pravdivost – reálný odhad příjmů a výdajů 

• publicita, jejímž cílem je důkladná informovanost všech občanů 

o hospodaření obce [14] 

2.3 Příjmy rozpočtu obce 

Příjmové operace členíme do čtyř tříd: na daňové, nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté 

dotace. Daňové příjmy tvoří u většiny malých obcí více než polovinu veškerých příjmů 

obce.  

2.3.1 Příjmy daňového charakteru 

Příjmy daňového charakteru patří mezi nenávratné příjmy. Můžeme s nimi v obci nakládat 

zcela podle svého uvážení. Mají také zásadní vliv na skutečnou nezávislost obce. [1]  

Jak bylo uvedeno výše, daňové příjmy se podílejí více než polovinou na celkových 

příjmech obce a řadíme je k základním zdrojům financování veřejných statků, které obec 

zařizuje pro své občany. 
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Každá daň je v rozpočtu zaúčtována na určitou položku, k nejvýznamnějším přímým daním 

rozpočtu obce patří: 

• daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků, položka 1111 

• daň z příjmu FO ze samostatně výdělečné činnosti, položka 1112 

• daň z příjmu právnických osob, položka 1121 

• daň z přidané hodnoty, položka 1211 

• daň z nemovitosti, položka 1511 

• poplatek za likvidaci komunálního odpadu, položka 1337 [38] 

Jako další méně významné poplatky uveďme poplatek ze psů, poplatky ze vstupného 

a poplatek za užívání veřejného prostranství, jejichž výši si obec stanovuje na základě 

veřejné vyhlášky.  

K přímým daním řadíme také správní poplatky, které obec vybírá za právní úkony. 

Jako příklad bych uvedla: poplatek za přihlášení trvalého pobytu, poplatek za hrací 

automaty nebo poplatek za výpisy z Czech POINTU. 

2.3.2 Příjmy nedaňového charakteru 

K této skupině příjmů řadíme především ty příjmy, které jsou většinou pro obec nahodilé, 

neplynou tedy ze zákonné povinnosti: 

• příjmy z pronájmu pozemků 

• příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 

• příjmy z pronájmu nebytových a bytových prostor 

• příjmy z pronájmu movitých věci – míchačka, žebřík … 

• příjmy z podílů na zisku a dividend 

• příjmy z úroků 

• příjmy z obecní vody 
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Z nedaňových příjmů jsou pro obec většinou nejdůležitější příjmy z pronájmu nebytových 

prostor a příjmy z pronájmu pozemků. Nebytovým prostorem jsou myšleny sklady, vysílač 

na vodojemu, na kterém je umístěn veřejný internet atd. K příjmům z pronájmu pozemků 

především řadíme příjmy z pronájmu polí a lesů, které jsou ve vlastnictví obce. 

K více významným příjmům patří právě pronájem bytových prostor, ovšem pouze 

v případě, že obec nějaké byty má. [60] 

2.3.3 Kapitálové příjmy 

Do této skupiny rozpočtu řadíme příjmy z prodeje:  

• dlouhodobého majetku  

• nemovitostí  

• movitých věcí 

• akcií a majetkových podílů 

2.3.4 Přijaté dotace 

Rozlišujeme dvě základní formy dotací, a to specifické účelové, které jsou poskytovány 

na předem stanovený účel, obec je zodpovědná poskytovateli, za jejich užití k danému 

účelu a všeobecné neúčelové dotace, které obec nebo kraj obdrží také na základě 

stanoveného kritéria, ale jejich užití je zcela v jejich kompetenci. Oba typy dotací mohou 

být používány na financování jak běžných, tak kapitálových výdajů. [25] 

Příjemce účelové dotace musí poskytovateli dotace prokázat, že dotace byla použita 

na konkrétní účel, který vyplývá ze Smlouvy o poskytnutí dotace, a musí předložit 

závěrečné vyúčtování do termínu, který stanovil poskytovatel dotace. V případě, 

že příjemce nesplní podmínky, které jsou uvedené ve smlouvě, nebo použije finanční 

prostředky na jiný účel, než který je stanovený ve smlouvě, musí dotaci vrátit. Poskytovatel 

dotace zahájí správní řízení a vyměří příjemci dotace penále. 

Dotace mohou být zahrnuty do rozpočtu obce pouze takové, které jsou již k datu sestavení 

rozpočtu obce písemně potvrzeny například z krajského úřadu, a pokud je nám známá 

přesná výše dotace. Většinou se jedná o dotaci na výkon státní správy, kdy krajský úřad 

rozesílá začátkem roku obcím avízo na určitou částku.  
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V případě, kdy neznáme přesnou výši dotace, nemůžeme ji do rozpočtu obce zahrnout. 

2.4 Výdaje rozpočtu obce 

Naproti tomu výdaje bývají často v jednotlivých obcích různé. Je to dáno tím, že každá 

obec má své priority a cíle, kterých by chtěla dosáhnout.  

Výdaje z rozpočtu obce zahrnují následující položky: 

• závazky vyplývající pro obec z plnění povinnosti uložených jí zákony 

• výdaje na vlastní činnost v samostatné působnosti (výdaje spojené s péčí 

o vlastní majetkem a jeho rozvoj) 

• výdaje spojené s výkonem státní správy 

• závazky z uzavřených smluvních vztahů 

• závazky ze spolupráce s obcemi a dalšími subjekty 

• úhrada úroků z půjček a úvěrů 

• výdaje na podporu subjektů provádějících veřejně prospěšné činnosti 

a na podporu soukromého podnikání prospěšného pro obec 

• jiné výdaje – příspěvky na sociální a humanitní účely [48] 

 

Rozlišujeme dvě skupiny výdajů, a to běžné a kapitálové. K běžným výdajům řadíme ty, 

které jsou potřebné k provozu obecního úřadu, škol, hřbitovů, pitné vody, veřejného 

osvětlení, městské policie a v neposlední řadě platy úředníků. Je velmi těžké tyto výdaje 

stanovit přesně, protože dochází ke zdražování služeb, ale také energií.  

Kapitálové výdaje obsahují částku na nákup akcií, nemovitostí, pozemků a výdaje 

na generální opravy budov, jejichž opravou dojde k navýšení hodnoty majetku. 
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3 FINANČNÍ VÝPOMOCI A DOTACE Z TUZEMSKÝCH 

ROZPOČTŮ A ROZPOČTŮ EVROPSKÉ UNIE 

3.1 Finanční výpomoci z tuzemských rozpočtů 

Finanční výpomoci a dotace z tuzemských rozpočtů můžeme čerpat jak ze státního 

rozpočtu, tak i z rozpočtů kraj ů.  

3.1.1 Státní podpora 

Programy státní podpory vyhlašují jednotlivá ministerstva, která také rozhodují o udělení 

finančních prostředků jednotlivým žadatelům. 

Jako příklad získání státní podpory uvedeme:  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje program pro podporu práce s dětmi 

a mládeží pro nestátní neziskové organizace. 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje program pro podporu obnovy venkova. Program 

pro rok 2009 se člení do pěti dotačních titulů. První dotační titul nese název Podpora 

vítězů soutěže Vesnice roku, kdy jsou podporovány akce na obnovu a údržbu venkovské 

zástavby a občanské vybavenosti – školy, radnice, hasičské zbrojnice. Dále obnovu 

a zřizování veřejné zeleně, propagační materiály v souvislosti s umístěním v soutěži 

Vesnice roku. 

Druhým dotačním titulem je Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života 

v obci, kdy jsou podporovány stejné akce jako v prvním dotačním titulu pouze s tím 

rozdílem, že musí být prokazatelné, že výstupy z akce budou sloužit dětem a mládeži 

a na jejich výběru a přípravě se děti a mládež budou podílet. [21] 

Třetím dotačním titulem je Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova. 

Čtvrtý dotační titul nese název Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci, 

kdy jsou především podporovány opravy kaplí, soch a božích muk. Tyto stavby se musejí 

nacházet v katastrálním území obce. 
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Posledním dotačním titulem v programu pro podporu na obnovu venku je Podpora 

zapojení romské komunity do života obce a společnosti. V tomto dotačním titulu 

jsou podporovány akce, kdy jejich výstupy budou sloužit romské komunitě, např. školy 

a školky, klubovny a hřiště. 

3.1.2 Dotační tituly kraj ů 

Česká republika je rozdělena na 13 územních krajů: Jihočeský, Jihomoravský, 

Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, 

Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Zlínský a kraj Vysočina. 

Obec Lipinka se nachází v Olomouckém kraji, proto v následující části popíši dotační tituly 

vyhlášené pouze pro Olomoucký kraj. Výzvy dotací můžeme vždy najít na stránkách 

příslušného kraje. Aktuální výzvy pro Olomoucký kraj najdeme na www.kr-olomoucky.cz. 

v sekci Dotace – Granty. Krajské programy podpory jsou vyhlašovány ročně, obvykle 

na přelomu kalendářního roku. 

3.1.2.1 Program obnovy venkova Olomouckého kraje 

Pro rok 2009 byly vyhlášeny tři oblasti podpory, kdy u těchto oblastní je maximálně 

60 % uznatelných nákladů, obec se tedy musí podílet na spolufinancování:  

Oblast podpory č. 1: Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Cílem 

je především podpořit aktivity z oblasti budování a opravy infrastruktury obecního majetku 

a zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Jedná se například o opravu 

autobusových zastávek nebo oprava hasičské zbrojnice. Oblast podpora je určena obcím 

do 2000 obyvatel. [27] 

Oblast podpory č. 2: Podpora venkovského společenstva. Tato oblast je určena 

pro svazky obcí a místní akční skupiny na podporu mezilidských vztahů, společenských, 

kulturních a volnočasových aktivit.  

Oblast podpory č. 3: Podpora zpracování územně plánovací dokumentace, kdy cílem 

této oblasti je možnost rozvoje obce a jejího území. Podpora je určena obcím 

do 2000 obyvatel. 
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3.1.2.2 Program podpory jednotek sboru dobrovolných hasičů 

Cílem programu podpory jednotek sboru dobrovolných hasičů je poskytnout příspěvek 

na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek 

sboru dobrovolných hasičů.  

Žadatelem o příspěvek je obec, která má zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů, 

kdy obec se podílí 50% účastí na spolufinancování. 

Pro rok 2009 poskytl Olomoucký kraj částku 300 tisíc Kč pro tento dotační program. 

3.1.2.3 Příspěvky na výstavbu a opravy cyklostezek 

Finanční příspěvek je poskytnut na výstavbu cyklostezek nebo na opravu těch stávajících. 

Žadatelem příspěvku je obec nebo svazek obcí. Maximální výše příspěvku z rozpočtu 

Olomouckého kraje může být až 50 % skutečně vynaložených položkových nákladů 

na jednotlivé stavby. [6] 

3.1.2.4 Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci 

Podporu lze žádat na akce s výstupy, které slouží převážně dětem a mládeži, 

a ti se na realizaci akce významně podílejí. Jedná se především o obnovu a údržbu 

občanské vybavenosti, veřejných prostranství a zeleně, rekonstrukci nebo vybudování 

zařízení pro volnočasové aktivity. 

Způsobilý žadatel je obec od 3 000 obyvatel, svazek obcí, který je registrován v souladu 

se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že akce zasahuje do katastrálního území 

více obcí. Maximální výše podpory je 70 % uznatelných nákladů. [6] 

3.1.2.5 Program podpory kultury a památkové péče 

Program podpory kultury a památkové péče se skládá ze tří podporovaných aktivit: 

1. Obnova kulturních památek 

Dotace je přísně účelová, lze ji využít pouze na úhradu nákladů zabezpečujících uchování 

souhrnné památkové hodnoty. Podpora je poskytována vlastníkům kulturních památek, 

kterými mohou být města, obce, církve, popřípadě nájemci těchto památek a jiné právnické 

a fyzické osoby. Kulturní památka musí být zapsána v Ústředním seznamu kulturních 
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památek ČR. Výše podpory je 50 % výdajů, kdy maximální výše poskytované dotace 

v rámci programu je 500 tisíc Kč. [27] 

2. Obnova staveb drobné architektury místního významu 

Cílem je podpora obnovy staveb drobné architektury, památek místního významu, 

a to i objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale ve vztahu k dané lokalitě 

vykazují kulturně – historické hodnoty (kapličky, památníky, pomníky, kříže, boží muka, 

smírčí kříže, sochařská díla apod.). [27] 

Oprávněným žadatelem je vlastník památky a žádosti jsou uznatelné na 100 % výdaje. 

3. Podpora kulturních aktivit 

Podpora je poskytnuta na rozšíření různých kulturních aktivit na území Olomouckého 

kraje. Především pořádání festivalů, přehlídek, koncertů, výstavní činnosti a přednášek, 

které obohatí kulturní vyžití. Podpora je poskytnuta právnické nebo fyzické osobě, 

která organizuje kulturní aktivity s výjimkou subjektů zřizovaných státem 

nebo Olomouckým krajem. 

3.1.2.6 Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 

K podporovaným aktivitám patří akce neregionálního významu, prezentace úspěšných 

projektů a výměna zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj 

venkova, podpora spolupráce odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu 

a rozvoj venkova. [6] 

Žadatelem je obec do 3 000 obyvatel nebo svazek obcí. Maximální výše podpory 

je 70 % uznatelných nákladů. 

3.1.2.7 Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci 

Cílem je obnova drobných sakrálních staveb, které jsou prohlášeny kulturní památkou 

a jsou v majetku obce – kaple, kapličky, kříž, boží muka a prostranství v okolí drobných 

sakrálních staveb. Podpora je poskytována obcím do 3 000 obyvatel nebo svazku obcí. 

Maximální výše podpory je 70 % uznatelných nákladů. 
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3.1.2.8 Vodohospodářský fond 

K podporovaným aktivitám patří: výstavba a modernizace čističek odpadních vod, 

včetně kořenových čističek odpadních vod a kanalizací, výstavba a modernizace vodovodů 

a úpraven vod, obnova environmentálních funkcí území.  

Žadatelem může být obec do 2 000 obyvatel nebo i větší, pokud se akce týká 

jejich místních částí s méně než 2 000 obyvateli, a celkový počet obyvatel je menší 

než 3 000 nebo svazek obcí zajišťující akci pro obec s počtem do 2 000 obyvatel 

nebo i větší pokud se akce týká jejich místních částí s méně než 2 000 obyvateli a celkový 

počet obyvatel obce je menší než 3 000 obyvatel. [29] 

Maximální výše dotace je 5 milionů Kč, kdy maximální uznatelné náklady jsou 80 %. 

3.1.2.9 Podpora protidrogové prevence pro rok 2009 

V roce 2009 vyhlásil Olomoucký kraj dotační program pro organizace, které poskytují 

služby v oblasti aktivit specializujících se na protidrogové prevence. Pro rok 

2009 byla vyčleněna částka pro danou oblast 2,7 milionů Kč.  

Podporované aktivity: 

• kontaktní a poradenské služby 

• terénní programy pro uživatele drog 

• ambulantní léčba závislosti 

• programy následné péče 

• služby pro uživatele návykových látek v konfliktu se zákonem [28] 

3.1.2.10 Neinvestiční příspěvky do výše 25 tisíc Kč 

Je možné zažádat o podporu v oblastech: vzdělávání a věda, mládež, kultura, sport 

a tělovýchova, akce pořádané jednotkami sdružení dobrovolných hasičů, prevence 

kriminality, sociální patologie a primární prevence drogových závislostí, zdravotnictví, 

sociální služby a humanitární pomoc, turistický ruch, životní prostředí a spolková 

činnost. [18] 
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3.1.2.11 Podpora zaměstnanosti absolventů vysokých škol 

Tento dotační program byl vyhlášený dne 17. prosince 2009. Olomoucký kraj se snaží 

o podporu uplatnění absolventů vysokých škol, nabízí částku až 5 tisíc Kč měsíčně 

zaměstnavateli za poskytnutí potřebné praxe pro absolventa, který je již více než 5 měsíců 

veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. Zaměstnavatel bude získávat podporu 

po dobu 12 měsíců.  

3.1.2.12 Plán Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize v oblasti 

vzdělávání/rekvalifikace zaměstnanců na roky 2009 - 2010 

Dotační program byl schválený usnesením Rady Olomouckého kraje dne 18. června 2009. 

Celková částka pro danou oblast byla schválena ve výši 10 milionů Kč. Žadatel obdrží 

maximálně 50 tisíc Kč, ne více než 5 tisíc Kč na 1 zaměstnance.  

Program lze využít na vzdělávací kurzy pro udržení kvalifikace (pravidelné přeškolení) 

a vzdělávání zaměstnanců pro zvýšení kvalifikace. Žádost je určena pro zaměstnavatele - 

právnické i fyzické osoby, kteří zaměstnávají maximálně 250 zaměstnanců. 

3.1.2.13 Příspěvek na zateplení a výměnu oken 

Příspěvek byl schválený v roce 2009 z rozpočtu Olomouckého kraje na zmírnění dopadů 

hospodářské krize. Cílem je snížit spotřeby energií, pomoci zvýšení zaměstnanosti 

a zvýšení zakázek soukromých firem v regionu. Příspěvek může být až 30 tisíc Kč na jeden 

byt. 

 

Příspěvek na podporu zaměstnanosti absolventů vysokých škol, rekvalifikaci zaměstnanců, 

zateplení a výměnu oken byly uvedeny pouze pro zajímavost. Tyto tři příspěvky nemohou 

čerpat obce, ale občané a firmy mohou zažádat o finanční výpomoc sami. Olomoucký kraj 

se tímto snaží pomoci lidem v těžkých situacích, a snížit tak dopady hospodářské krize.  
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3.2 Dotace a finanční výpomoci ze zahraničí 

Obce mají možnost také čerpání dotací z Evropské unie. Ovšem žádosti a podmínky 

pro získání dotací jsou daleko náročnější než pro dotace získané z krajských úřadů.  

Zahraničních dotací a výpomocí je velmi mnoho, kdy nejdůležitějšími a největšími zdroji 

finančních prostředků ze zahraničí se staly strukturální (a jiné fondy) Evropské unie. 

V následující části budeme o některých pojednávat. 

3.2.1 Finanční prostředky poskytované Evropskou unií 

Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika hospodářské a sociální soudržnosti 

(HSS), je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy přispívají 

na rozvoj chudších států a regionů, aby se zvýšila kvalita života obyvatel celé 

Evropské unie. [19] 

Česká republika má na právě probíhající programové období 2007 - 2013 z evropských 

fondů vyčleněno 26,69 miliard eur, což je přibližně 687,5 miliard Kč (částka přepočtená 

aktuálním kurzem ČNB 25,76 Kč/EUR k 21. února 2010). Částka se tedy mění v důsledku 

změny kurzu koruny vůči euru. Při ,,oslabení“ Kč dochází ke ,,zvýšení“ finančních 

prostředků. [12] 

Aby bylo čerpání úspěšné, musí Česká republika přidat přibližně čtyři miliardy eur, 

jelikož Evropská unie financuje maximálně 85 % výdajů z aktivit uskutečněných 

v rámci regionální politiky. 

Za hlavní nástroje regionální politiky EU jsou považovány dva strukturální fondy 

(ERDF a ESF) a Fond soudržnosti neboli Kohezní fond. 

3.2.2 Strukturální fondy 

Strukturální fondy (SF) jsou nástroje regionální politiky EU. Peníze ze SF jsou čerpány 

v rámci několikaletých cyklů a na základě definování jasných cílů a priorit. [12] 

Strukturální fondy jsou určeny především pro chudší nebo jinak znevýhodněné regiony, 

například venkovské a problémové městské části, upadající průmyslové oblasti, 

řídce osídlené oblasti a pohraniční regiony. 
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Žadatelé o podporu ze strukturálních fondů se podílejí na spolufinancování, podpora 

nikdy nepokrývá 100 % nákladů. V programovém období 2007 - 2013 byla schválena 

maximální výše podpory 85 %, na spolufinancování se podílí státní rozpočet, 

krajský rozpočet nebo obecní rozpočet. Každý projekt je tedy zčásti kofinancován 

žadatelem. 

Nyní již blíže k rozdělení strukturálních fondů, existují dva typy. 

3.2.2.1 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF, European Regional Development 

Fund) 

Nařízení o Evropském fondu regionálního rozvoje určuje jeho úlohu a oblast působnosti, 

do níž patří podpora veřejných a soukromých investic na pomoc odstranění rozdílů 

mezi regiony v celé EU. [19] 

Tento fond byl založen v roce 1972, fungovat začal od roku 1975 a od roku 1988 

je integrován do regionální politiky EU a jeho význam se tak neustále zvyšuje. [12] 

ERFD se především soustřeďuje na podporu projektů regionálního rozvoje, hospodářských 

změn, větší konkurenceschopnosti a územní spolupráci v rámci EU. K hlavním prioritám 

pro financování patří ochrana životního prostředí, inovace, výzkum, prevence rizik 

a investice do infrastruktury, a to v nejméně rozvinutých regionech. 

3.2.2.2 Evropský sociální fond (ESF, European Social Fund) 

ESF je nejstarším ze všech strukturálních fondů, je hlavním nástrojem sociální politiky 

a politiky zaměstnanosti EU. [12] 

Prostředky z ESF se zaměřují především na zvýšení přizpůsobivosti pracovníků a podniků, 

zlepšení přístupu k zaměstnání a účasti na trhu práce, posílení sociálního začlenění 

potlačováním diskriminace a usnadněním přístupu znevýhodněných osob na trhu práce, 

zlepšování podmínek pro využívání ICT ve školách a zavádění moderních metod 

vzdělávání. 
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3.2.3 Fond soudržnosti (CF, Cohesion Fund) 

Fond soudržnosti je také nazýván jako Kohezní fond a není strukturálním fondem. 

Byl ustanoven v roce 1993 Maastrichtskou smlouvou za účelem pomoci členským státům, 

které se potýkaly s problémy souvisejícími se vznikem hospodářské a měnové unie.  

Kohezní fond je určený na podporu rozvoje chudších států, nikoliv však regionů. 

Tímto se hlavně liší od strukturálních fondů. Řídícím orgánem v ČR je Ministerstvo 

pro místní rozvoj. 

Kohezní fond se soustřeďuje především na projekty zaměřené na ochranu životního 

prostředí a na transevropské dopravní sítě. Zasahuje také do oblasti souvisejících 

s udržitelným rozvojem, tedy do energetické politiky a využívání obnovitelných 

zdrojů energie. Na rozdíl od strukturálních fondů se dříve nezaměřoval na dlouholeté 

programy, ale spíše na konkrétní projekty. V novém programovacím období se však bude 

Kohezní fond společně s ERDF podílet na víceletých investičních programech, které budou 

řízeny decentralizovaně, ale nikoli jen na projektech, jež musí být jednotlivě schvalovány 

Evropskou komisí. [19] 

3.2.3.1 Využití strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v ČR – Operační programy 

Vstup České republiky do Evropské unie a její zapojení do strukturální politiky vedlo 

k vypracování mnoha strategických a programovacích dokumentů. Pro Českou republiku 

jsou zásadní tři strategické dokumenty: 

• Strategické obecné zásady Společenství (SOZS) - rámcový dokument pro regionální 

politiku EU, obsahuje hlavní zásady a priority politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti 

• Národní rozvojový plán (NRP) – vytyčuje cíle, které mají být splněny, aby členské 

státy mohly čerpat finanční prostředky 

• Národní strategický referenční rámec (NSRR) – vychází ze SOZS a NRP, 

jsou provázány a věcně a časově na sebe navazují 
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Finanční prostředky z rozpočtu EU jsou čerpány pomocí tzv. operačních programů. 

Operační program (OP) je popisem souhrnných priorit, řízení a finančních zdrojů 

a upřesňuje oblasti intervencí na nadnárodní úrovni i v jednotlivých regionech dané členské 

země. [11] 

 

Operační programy se vyskytují ve dvou variantách – tematické nebo regionální OP:  

1. Tematické programy (neboli tzv. sektorové)  

Řeší problematiku daného sektoru či oblasti (např. životní prostředí, doprava, podnikání). 

Řídícími orgány OP jsou příslušná česká ministerstva, která musí ke každému programu 

vypracovat podrobný metodologický materiál a specifikovat konkrétní podmínky 

pro projektové žádosti. [12] 

Všechny současné operační programy jsou vytvořeny pro období od 1. ledna 2007 

do 31. prosince 2013. Pro toto období Vláda ČR přijala 24 operačních programů. 

V následující tabulce jsou uvedeny příspěvky EU na operační programy ČR vyhlášené 

v období 2007 - 2013. 

Tab. 2. Operační programy ČR v období 2007-2013 [12] 

Operační program % Příspěvek EU (v €) 

Cíl Konvergence (celá ČR kromě Prahy)   

OP Podnikání a inovace (OP PI) 11,75 3 041 312 546 

OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP WI) 8,00 2 070 680 884 

OP Životní prostředí (OP ŽP) 19,00 4 917 867 098 

OP Doprava (OP D) 22,25 5 759 081 203 

Integrovaný operační program (IOP) 6,00 1 553 010 664 

Regionální operační programy (ROP) 18,00 4 659 031 986 

ROP Střední Čechy 12,00 559 083 839 

ROP Jihozápad 13,30 619 651 254 

ROP Severozápad 16,01 745 911 021 
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ROP Jihovýchod 15,12 704 445 636 

ROP Severovýchod 14,09 656 457 606 

ROP Moravskoslezsko 15,37 716 093 217 

ROP Střední Morava 14,11 657 389 413 

OP Technická podpora (OP TP) 1,00 263 026 044 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 7,00 1 837 421 405 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 7,00 1 828 714 781 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

(Praha)  
  

OP Konkurenceschopnost (OP PK) 70,90 264 072 631 

OP Adaptabilita (OP PA) 29,10 108 385 242 

Cíl Evropská územní spolupráce (vybrané regiony)   

Přeshraniční spolupráce – 5 OP 90,37 351 589 957 

Transnárodní a meziregionální spolupráce – 2 OP 9,63 37 461 150 

Celkem  26 691 655 591 

 

Jak lze vyčíst z tabulky, největší podíl z finančních prostředků je poskytnut na OP Dopravu, 

necelých 6 miliard EUR. Druhý největší podíl obdrží OP Životní prostředí, téměř 5 miliard 

EUR. Naopak nejmenší část finančních prostředků je poskytnuta na OP Technická podpora. 

Všechny OP patřící k cíli Konvergence, které se vztahují na celou ČR, s výjimkou Prahy. 

 

Prahy se týká cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, který je rozdělen 

na dva OP. Na OP Konkurenceschopnost je vyčleněno 264 milionů EUR a na OP 

Adaptabilita 108 milionů EUR. Celkem na tento cíl připadá 40 milionů EUR. 
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Z cíle Evropské územní spolupráce je celkem vyčleněno necelých 390 milionů EUR 

pro vybrané regiony ČR. Na pět OP Přeshraniční spolupráce připadá více než 90 %, zbylých 

9,63 % je využito na dva OP Transnárodní a meziregionální spolupráce.  

 

2. Regionální operační programy 

Regionální operační programy (ROP) navazují na sektorové operační programy. 

Jejich úkolem je řešení problémů v rámci regionu příslušné země. V programovém období 

2007 - 2013 bylo schváleno sedm regionálních operačních programů (tedy jeden pro každý 

region soudržnosti ČR NUTS II), které jsou spolufinancovány z Evropského fondu 

regionálního rozvoje. 

Tab. 3. Alokace na jednotlivé Regionální OP v ČR na rok 2007 [12] 

Regionální operační 

program 

Prostředky EU (rok 2007) 

v mil. EUR 
Procentuální podíl 

ROP Střední Čechy 69,4 10,9 % 

ROP Jihozápad 76,9 12,1 % 

ROP Severozápad 92,5 14,6 % 

ROP Jihovýchod 87,4 13,8 % 

ROP Severovýchod 81,4 12,9 % 

ROP Moravskoslezsko 88,8 14,0% 

ROP Střední Morava 81,6 12,9 % 

OP Praha - Konkurenceschopnost 39,7 6,3 % 

OP Praha – Adaptabilita 16,3 2,3 % 

Celkem 634 100% 

 

Z tabulky je možné vyčíst, že v roce 2007 bylo pro sedm ROP plus dva OP, které se týkají 

Prahy, poskytnuto celkem 634 milionů EUR.  
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Největší podíl připadne ROP Severozápad – 92,5 milionů EUR, což činí 14,6 % z celkové 

částky poskytnuté pro devět operačních programů. Naopak nejmenší podíl obdrží oba OP 

pro Prahu, je to z toho důvodu, že prostředky mají být poskytnuté nejmenším územím. 

3.2.4 Zemědělství EAFRD (European Agricultural Fund for Rural D evelopment) 

Zkratka EAFRD = Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, spadá do společné 

zemědělské politiky EU a je finančním nástrojem na podporu rozvoje venkova. Prostředky 

z EAFRD slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšení kvality 

života ve venkovských oblastech nebo zlepšení životního prostředí a krajiny. V ČR 

jsou z něj hrazeny projekty předložené do Programu rozvoje venkova ČR. Řídícím orgánem 

je Ministerstvo zemědělství ČR a zprostředkovatelem je Státní zemědělský 

intervenční fond (SZIF). [7] 

Dne 21. 6. 2005 došlo k rozdělení Zemědělského orientačního a záručního fondu na: 

• Evropský zemědělský záruční fond – financování tržních a dalších opatření 

• Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) – financování programů 

rozvoje venkova 

Na období 2007 – 2013 má Program rozvoje venkova ČR čtyři prioritní osy, ve kterých 

může žádat o čerpání prostředků z EAFRD.  

- Osa 1 – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 

- Osa 2 – Zlepšování životního prostředí a krajiny 

- Osa 3 – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství 

venkova 

- Osa 4 – LEADER [22] 
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II.   PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 OBEC LIPINKA 

Podhorská vesnice Lipinka má v současné době 203 obyvatel, leží v severovýchodní části 

mikroregionu Uničovsko na pomezí Úsovské vrchoviny. Ze všech stran je obklopena 

hlubokými lesy a krásnou přírodou.  

4.1 Historie obce 

První zmínka o obci pochází přibližně z roku 1371. Název obce 

byl odvozen od staročeského slova lipina, tj. místo s lipovým porostem 

a s lípami. Obec měla pečetní znamení v podobě rostlinného stvolu, 

což je zřejmě stylizace lipového květu. Obyvatelé obce se živili 

převážně těžbou dřeva, kterého bylo v okolních lesích dostatek, pálením 

dřevěného uhlí a později také výrobou košťat a sít. V mnoha chudších 

rodinách si přivydělávali také tkaním lnu.  

Dalším zdrojem obživy byl prodej lesních plodin a hub, ale také po domácku vyráběné 

metly. S obcí Lipinka je spojeno mnoho pověstí, které se váží k památné skále Bradlo, 

moravskému Blaníku. 

4.2 Současnost obce 

Obec Lipinka je položena 374 m v nadmořské výšce. Je vklíněna 

v kotlině podél potoka Brabínku pod pověstmi opředeným skalnatým 

vrchem Bradlo (601 m), nejvyšším bodem Úsovské vrchoviny. Vesnice 

je v podstatě ze všech stran obklopena lesy, silnicí je spojena přes Novou 

Hradečnou s rovinou Uničovské tabule v severním cípu Hané, směrem 

na západ pak s Veleboří a Zábřežskem. Katastr obce má rozlohu 

244 hektarů. [46] 

Obec má přiměřenou dopravní obslužnost místní autobusovou dopravou. Nejbližší 

železniční zastávka se nachází v Nové Hradečné, která je vzdálená 2 km od obce Lipinky. 

Za prací občané nejčastěji dojíždějí do Uničova, Mohelnice a Klopiny. Obec má obecní 

vodovod, kterým čerpá pitnou vodu z vodního zdroje pod Bradlem. Obec je plynofikována 

a je napojena na dešťovou kanalizaci.  

Obr. 1. Pečeť obce 

Obr. 2. Západ slunce 
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Zastupitelstvo obce se skládá z pěti členů, všichni jsou neuvolnění. Jediným zaměstnancem 

obecního úřadu na hlavní pracovní poměr je účetní, která provádí veškeré administrativní 

činnosti, vedení pokladny a účetnictví, chod internetových stránek a další. 

Obec Lipinka patřila až do roku 2007 pod okres Šumperk, od roku 2007 došlo ke změně, 

náleží k okresu Olomouc. 

Obec vede vlastní evidenci obyvatel, ale neexistuje zde matrika. Ta se nachází 

v 5 km vzdálené obci Troubelice. Od listopadu 2009 se obec stala kontaktním místem 

pro Czech POINT. Na obci je možné požádat o výpis z Katastru nemovitostí, 

výpis z insolventního rejstříku, výpis bodového hodnocení řidiče, výpis z rejstříku trestů 

a výpis z obchodního rejstříku. Pověřeným úřadem je Město Uničov.  

V obci není mateřská ani základní škola, místní děti musí navštěvovat základní 

a mateřskou školu v Nové Hradečné nebo v Troubelicích. V Nové Hradečné je jen první 

stupeň základní školy a mateřská škola. V obci Troubelice je první i druhý stupeň ZŠ. 

Na dohodu o pracovní činnosti obec zaměstnává knihovnici, uklizečku, správce kulturního 

domu a správce vodovodu. Přes letní období obec zaměstnává další pracovníky na dohodu 

o provedení práce, jedná se zejména o zametání štěrku, sekání trávy, výkopové práce atd.  

V roce 2009 přijala obec jednoho pracovníka na veřejnou službu. Jestliže se obec 

rozhodne organizovat veřejnou službu, určuje jí zákon o pomoci v hmotné nouzi 

povinnost uzavřít s osobou v hmotné nouzi smlouvu o výkonu veřejné služby. Veřejnou 

službu mohou vykonávat lidé, kterým jsou poskytovány dávky pomoci v hmotné nouzi. 

Jedná se o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální 

a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni 

ještě přijatelné pro společnost. [63] 

Zaměstnavatel vede zaměstnanci výkaz práce za odpracovaný měsíc. Na začátku nového 

měsíce předává obec výkaz práce na pověřenou obec, pro nás tedy Město Uničov. 

Je na pracovníkovi, zda se rozhodne odpracovat 20 nebo 30 hodin. Při odpracování 

20 hodin dojde k navýšení jeho dávky o 1 000,-- Kč, při odpracování 30 hodin 1 500,-- Kč. 

Pro obec je poskytování veřejné služby výhodné, protože mzdu vyplácí Město Uničov 

a obec platí ze svého rozpočtu pouze pojištění pracovníka.  
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Dne 1. 1. 2010 vstoupil v platnost zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů. Od 1. 1. 2010 musí mít územně samosprávné celky 

zřízenou datovou schránku, která má sloužit pro elektronickou komunikaci mezi orgány 

veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra. Tímto mělo dojít 

k omezení dopisů posílaných pomocí České pošty. V současné době nemám dobré 

zkušenosti s datovými schránkami. Datové schránky spravuji již tři měsíce, ovšem stále 

častěji se stává, že na obec přijde písemnost a já na ni odpovím pomocí datové schránky. 

Písemnost se zobrazí jako odeslaná a za dva týdny volají např. z Městského úřadu Uničov, 

že jim nepřišlo od obce vyjádření, které požadovali. Systém datových schránek se mi zdá 

zatím nespolehlivý. V případě, kdyby došlo ke správnému fungování datových schránek, 

byla by určitě snadnější komunikace mezi orgány veřejné moci, protože je možné zprávu 

podepsat elektronickým podpisem a příjemce ji obdrží téměř okamžitě. 

V obci Lipinka je nyní už jen jediná organizační složka - Sbor dobrovolných hasičů (SDH). 

SDH obce Lipinka má 29 členů. Organizační složka připravuje různé akce pro občany: 

ples, pálení čarodějnic, fotbalový turnaj, posezení hasičů s manželkami a hodovou zábavu.  

Spolu s obecním úřadem pořádají cestu pohádkovým lesem 

neboli dětský den, sousedské posezení, Olympijské hry sousedních 

obcí a maškarní karneval. Vánoční svátky vítáme v obci tradičním 

vystoupením místních dětí v Živém betlému a Mikulášskou 

nadílkou.  

 

V roce 2008 došlo ke zrušení Českého svazu žen a o rok později byla také ukončena 

činnosti Českého červeného kříže.  

Občanům, kteří dosáhnou věku 60, 65 a 70 let, a poté každý další rok, chodí pověření 

členové obecního zastupitelstva přát k jejich významným jubileím a vždy jim donese 

alespoň malý dárek – v roce 2009 to byl džbánek a vitamínové tablety, v roce 2010 

vitamíny a chladivé masti. Dne 22. 12. roznášíme starším a osamělým občanům vánoční 

potravinové balíčky, hodnota balíčku bývá přibližně 200,-- Kč.  

Obr. 3. Živý Betlém 
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Pro oblastní charitu Uničov pořádá obec různé sbírky oděvů, hraček 

a galanterie. Již od roku 2004 se obec také připojila k Tříkrálové 

sbírce, která se stala každoroční tradicí. V obci se přibližně vybere 

částka 5 až 6 tisíc Kč. 

V obci není zřízena žádná příspěvková organizace. 

 

4.3 Analýza hospodaření obce Lipinka v letech 2006 - 2009 

Následující podkapitoly budou věnovány analýze hospodaření obce Lipinka. V této části 

práce jsou použita veškerá data ke zpracování analýzy: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, 

rozpočet, výsledky hospodaření a výkaz FIN 2-12. 

4.3.1 Analýza aktiv a pasiv v letech 2006 - 2009 

Při rozdělení aktiv a pasiv bylo pracováno s rozvahou obce Lipinka v jednotlivých letech. 

4.3.1.1 Aktiva – veškerý majetek 

Aktiva se člení na stálá a oběžná. Stálá aktiva dělíme v rozvaze na dlouhodobý hmotný, 

nehmotný a finanční majetek. Největší část prostředků u obce Lipinka tvoří dlouhodobý 

hmotný majetek, kdy se především jedná o pozemky a stavby. Oběžná aktiva tvoří 

především prostředky na základním běžném účtu a materiálu na skladě.  

V níže uvedené tabulce je znázorněna struktura aktiv obce Lipinka. 

Tab. 4. Struktura aktiv v letech 2006 - 2009 v Kč [vlastní] 

 

 2006 
 

2007 
 

 
2008 

 

 
2009 

 
Stálá aktiva 12 276 569,60 12 333 946,10 12 361 904,50 12 871 037,60 

Oběžná aktiva 1 384 406,12 1 788 852,93 1 743 174,99 1 296 196,47 

Aktiva celkem 13 660 975,72 14 122 799,03 14 105 079,49 14 167 234,07 

Obr. 4. Tříkrálová sbírka 
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Z tabulky je zřejmé, že v jednotlivých letech nedocházelo k výrazným změnám ve stálých 

aktivech, až v roce 2009 došlo k nárůstu, který byl způsoben nákupem notebooku pro pana 

starostu a pořízením kontaktního místa Czech POINT. Czech POINT byl pořízen z dotace, 

kdy se obec podílela spolufinancováním na tomto projektu ve výši 15 %. Dotace budou 

rozepsány v samostatné kapitole této analytické části. 

V roce 2009 obec také pořídila sekačku pro SDH Lipinka. Sekačka byla zakoupena 

k sekání hřiště, které využívají místní děti při volnočasových aktivitách, a také muži 

na malou kopanou. Členové SDH sekají trávu zdarma. Obec je ráda, že se o hřiště nemusí 

starat, a proto pohonné hmoty na sekání trávy hradí ze svého rozpočtu. Obec 

také financovala monitorovací zařízení na obecní vodojem a hradila vypracovaný projekt 

Kanalizace a ČOV Lipinka. 

Jak již bylo uvedeno výše, oběžná aktiva tvoří především stav prostředků na základním 

běžném účtu. V roce 2007 došlo k uspoření částky 400 tisíc Kč na základním běžném účtu, 

v roce 2008 došlo k udržení této částky. V roce 2009 došlo k úbytku prostředků 

na základním běžném účtu, což bylo způsobeno financováním řady projektů (kanalizace 

a ČOV, místní komunikace a chodníky).  

Pokladna není ve stavu oběžných aktiv zachycena samostatně, protože územně 

samosprávné celky musejí mít na konci roku nulovou pokladnu. Veškerá hotovost 

musí být do 31. 12. odvedena na účet do banky a vždy první pracovní den v novém roce 

je nutno zajet do banky a vybrat tzv. provozní zálohu do pokladny. 
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Graf zobrazuje stavy základního běžného účtu v jednotlivých letech v Kč. Stav účtu 

je zachycen vždy k poslednímu dni v roce. 

 

 

Obr. 5. Stav základního běžného účtu v jednotlivých letech v Kč [vlastní] 

 

Jak již bylo uvedeno výše, z grafu je nyní přehledně vidět nárůst 400 tisíc Kč na základním 

běžném účtu, který obec udržovala i v roce 2008. V roce 2009 došlo ke snížení částky 

na účtu téměř o 500 tisíc Kč. Bylo to způsobeno již výše zmíněnými platbami za projekty. 

Snížení stavu na základním běžném účtu nemá ohrožující vliv na chod obecního úřadu. 

4.3.1.2 Pasiva – zdroje krytí 

Pasiva členíme na vlastní a cizí zdroje. Vlastní zdroje tvoří u obce Lipinka např.: fond 

dlouhodobého majetku a hospodářský výsledek minulých let. Cizí zdroje tvoří především 

u obcí krátkodobé závazky např.: odvody na zdravotní pojišťovny, na Okresní správu 

sociálního zabezpečení, výplaty zaměstnancům a také bankovní úvěry (pokud obec 

nějaký úvěr má). 
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Tab. 5. Struktura pasiv v letech 2006 - 2009 v Kč [vlastní] 

 

V roce 2006 cizí zdroje tvořily odvody za prosincové mzdy a také obec splácela úvěr 

na plynofikaci. Úvěr byl na částku 1 milión Kč a v roce 2007 byl splacen. Poslední splátka 

činila 28 tisíc Kč. Od roku 2008 obec nemá žádné půjčky ani úvěry.  

V letech 2007, 2008 a 2009 tvořily cizí zdroje pouze neodvedené částky za prosincové 

mzdy. V roce 2008 se částka za odvody zvýšila, což bylo způsobeno zvýšením platu účetní 

obce. V roce 2009 došlo k navýšení odměn paní místostarostce a panu starostovi.  

 

Úvěr na plynofikaci 

Obec Lipinka čerpala úvěr od České spořitelny, a.s. na plynofikaci. Úvěr byl na částku 

1 milión Kč a doba splatnosti byla stanovena na 10 let.  

Úvěr obec splácela přesně podle vypracovaného splátkového kalendáře. Platba 

se prováděla vždy k 20. dni kalendářního čtvrtletí v částce 27  tisíc Kč. Za rok tedy činila 

splátka 108 tisíc Kč. [45] 

Tab. 6. Roční splátkový kalendář dlouhodobého bankovního úvěru v  jednotlivých letech 

1998 - 2008 v tisících Kč [vlastní] 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

v tis. Kč 108 108 108 108 108 108 108 108 108 28 

 

Aby obec získala již výše zmíněný úvěr, musela uzavřít s Českou spořitelnou, a.s. zástavní 

smlouvu na Dům kultury v Lipince. 

 2006 
 

2007 
 

 
2008 

 

 
2009 

 
Vlastní zdroje 13 610 612,72 14 098 661,03 14 061 539,49 14 121 794,60 

Cizí zdroje 50 363,-- 24 138,-- 43 540,-- 45 440,-- 

Pasiva celkem 13 660 975,72 14 122 799,03 14 105 079,49 14 167 234,07 
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Splátka úvěru ovšem není konečná, k částce musíme ještě připočítat úroky z úvěru, 

které byly hrazeny přednostně před splátkou úvěru. 

 

Tab. 7. Roční výše úroků z dlouhodobého bankovního úvěru v  jednotlivých letech 1997 -

 2008 v tisících Kč [vlastní] 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

v tis. Kč 3 123 88 62 48 34 23 17 11 5 0,3 

 

Pro lepší přehlednost uvádím graf. 

 

Obr. 6. Roční výše úroků z dlouhodobého bankovního úvěru v jednotlivých 

letech v Kč [vlastní] 

 

Z grafu je zřejmé, že výše úroků z úvěru je opravdu vysoká. V roce 1998 byla výše 

zaplacených úroků vyšší než splátka ročního úvěru. Celková částka úroků z dlouhodobého 

bankovního úvěru za jednotlivé roky činí 413 285,-- Kč. Tedy při úvěru 1 milion Kč, obec 

přeplatila částku o 413 285,-- Kč. 
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4.3.2 Analýza schváleného a skutečného plnění příjmů a výdajů v letech 2006 - 2009 

Obec Lipinka nemá hospodářskou činnost, proto u obce neporovnáváme náklady a výnosy 

za prodané nebo vyrobené služby či zboží. Od 1. 1. 2010 ovšem dochází k přechodu 

účetnictví na tzv. účetnictví státu, kdy obec bude účtovat o nákladech a výnosech. 

Účelem této změny bylo přiblížit účetnictví ÚSC, účetnictví podnikatelů.  

Účetní vždy při každém zastupitelstvu obce seznamuje občany s plněním rozpočtu - 

pomocí výsledků hospodaření.  

Tab. 8. Schválený rozpočet v jednotlivých letech 2006 - 2009 v Kč [vlastní] 

 
 

2006 
 

2007 
 

 
2008 

 

 
2009 

 
Příjmy 
 

1 433 354,-- 1 532 758,-- 1 887 570,-- 1 952 000,-- 

Výdaje 
 

2 025 354,-- 1 697 867,-- 2 764 400,-- 3 001 700,-- 

Financování 
 

592 000,-- 165 109,-- 876 830,-- 1 049 700,-- 

 

Obec Lipinka vytváří od roku 2006 schodkový rozpočet. Již v roce 2008 byla plánovaná 

rekonstrukce obecního úřadu a sociálního zařízení v kulturním domě. Při každoročním 

sestavování návrhu rozpočtu vede zastupitelstvo spolu s finančním výborem velkou diskuzi 

o sestavení rozpočtu. Bohužel není jednoduché hospodařit s tak malým rozpočtem, 

i když má obec pouze 203 obyvatel a jednoho zaměstnance na plný úvazek. V obci musí 

svítit veřejné osvětlení, musí se udržovat obecní majetek atd. Na chod obecního úřadu 

je potřeba každoročně téměř 700 tisíc Kč. V roce 2009 se plánovalo v rozpočtu 

s rekonstrukcí obecního úřadu, která se v letech 2008 ani 2009 nezrealizovala. V roce 2009 

bylo také v rozpočtu plánováno zpracování projektové dokumentace na chodníky, obecní 

komunikace a projekt na kanalizaci a ČOV Lipinka.  
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Z níže uvedené tabulky dostaneme rychlý přehled o skutečném hospodaření obce Lipinka 

v jednotlivých letech. Plány se ve většině případů nerovnají skutečnosti. 

Tab. 9. Skutečný rozpočet v jednotlivých letech 2006-2009 v Kč [vlastní] 

 
 

 
2006 

 

 
2007 

 

 
2008 

 

 
2009 

 
Příjmy 
 

1 596 241,39 1 753 040,88 2 167 190,33 1 835 056,61 

Výdaje 
 

1 479 816,24 1 313 084,14 2 179 583,27 2 310 573,53 

Financování 
 

116 425,15 439 956,74 12 392,94 475 516,92 

 

Při porovnání schváleného a skutečného hospodaření obce v jednotlivých letech je patrné, 

že obec Lipinka hospodařila v roce 2006 a 2007 s přebytkovým rozpočtem. I když podle 

plánovaného rozpočtu obec předpovídala schodek. V roce 2008 obec hospodařila 

téměř ve vyrovnaném rozpočtu, na tom mělo velký podíl zvýšení daní téměř o 280 tisíc Kč. 

V roce 2009 došlo ke snížení daňových příjmů o 300 tisíc Kč oproti roku 2008, 

což pro malou obec bylo znatelné. V roce 2009 se platila projektová dokumentace na výše 

zmíněné projekty: na kanalizaci a ČOV a na chodníky a místní komunikace v obci Lipinka.  

 

V roce 2009 obec investovala téměř 100 tisíc Kč na monitorovací zařízení vodojemu, 

s touto investicí se v návrhu rozpočtu na rok 2009 nepočítalo. Monitoring byl velice 

důležitý, protože často docházelo k výpadku čerpadla a v obci přestala téct voda. 

V roce 2010 došlo již dvakrát k poruše vodojemu, díky včasné reakci pana starosty nedošlo 

k přerušení dodávky vody.  
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Podíl skutečných a plánovaných příjmů a výdajů v jednotlivých letech je znázorněn v níže 

uvedeném grafu v tisících Kč. 

 

 

Obr. 7. Srovnání plánovaného a skutečného rozpočtu v jednotlivých letech v tisících 

Kč [vlastní] 

 

Graf umožňuje rychlý přehled o plánovaných a skutečných příjmech a výdajích 

v jednotlivých letech. Vždy bylo počítáno s vyššími plánovanými výdaji, 

než ve skutečnosti byly. Plánované příjmy byly vždy menší, než ve skutečnosti 

bylo připsáno na účet obce. Až v roce 2009 byly plánované příjmy menší o 120 tisíc Kč, 

než obec skutečně obdržela.  
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4.3.2.1 Analýza příjmů 

Nyní se blíže podíváme na příjmy obce Lipinka. Příjmy členíme podle rozpočtové skladby 

na daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. Rozdělení příjmů v jednotlivých letech 

znázorňuje tabulka. 

Tab. 10. Skutečné příjmy v jednotlivých letech 2006 - 2009 v Kč [vlastní] 

 
 

 
2006 

 

 
2007 

 

 
2008 

 

 
2009 

 
Daňové příjmy 
 

1 315 538,77 1 501 794,60 1 656 350,30 1 422 071,95 

Nedaňové příjmy 
 

235 148,62 240 583,28 262 525,03 290 771,66 

Kapitálové příjmy 
 

0,-- 3 705,-- 1 115,-- 2 000,-- 

Přijaté transfery 
 

45 554,-- 6 958,-- 247 200,-- 120 213,-- 

Příjmy celkem 
 

1 596 241,39 1 753 040,88 2 167 190,33 1 835 056,61 

 

Z tabulky můžeme vyčíst, že od roku 2006 do roku 2008 docházelo ke zvyšování daňových 

příjmů. Až v roce 2009 klesla částka daňových příjmů o více než 200 tisíc Kč. Nedaňové 

příjmy se v jednotlivých letech postupně zvyšovaly. Nedaňové příjmy  obce Lipinka tvoří 

především příjmy z pronájmu nebytových prostor (sklad, kulturní dům, vodojem), 

příjmy z obecního vodovodu a také nemalou část tvoří příjmy z pronájmu pozemků – les 

a pole.  

Do kapitálových příjmů obce patří především prodej obecních pozemků.  

Přijaté transfery především obsahují peněžní prostředky na volby, výkon státní správy 

a příspěvky na žáky základních škol od okolních vesnic. Obec Lipinka nemá školu, 

proto nedostává žádné transfery, pouze z rozpočtu obce hradí tyto příspěvky okolním 

vesnicím. V roce 2007 tvoří přijaté transfery pouze částku na výkon státní správy.  

V roce 2008 přijaté transfery obce tvořily dotace na opravu kapličky a pořízení věcného 

vybavení jednotky SDH a již výše uvedený příspěvek na výkon státní správy a na volby. 

V roce 2009 obec obdržela dotaci na Czech POINT, výkon státní správy a dotaci na volby. 

Přijatým dotacím v jednotlivých letech bude věnována samostatná kapitola.  
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Následující graf dává rychlý přehled členění daní v rozpočtu obce Lipinka. 

 

Obr. 8. Skutečná výše příjmů v jednotlivých letech v tisících Kč [vlastní] 

 

Daňové příjmy tvoří největší podíl příjmů, které putují do rozpočtu obce. Daňové příjmy 

nám přicházejí na základní běžný účet z Finančního úřadu Šternberk. 

Daňové příjmy 

Daňové příjmy tvoří největší část příjmů v rozpočtu obce Lipinka, z toho důvodu 

provedeme jejich bližší analýzu.  

Na daňové příjmy působí mnoho faktorů a ve většině případů není možné, aby obec 

tyto faktory ovlivnila. K nejvýznamnějším faktorům patří: 

• daňové zákony, změna sazeb u daní z příjmů fyzických a právnických osob a sazeb 

u DPH 

• vývoj ekonomiky ČR 

• procentuální podíl přepočteného počtu obyvatel obce na počet obyvatel ČR [14] 
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Do daňových příjmů patří příjmy z výnosů daní: z  příjmů fyzických a právnických osob, 

z výnosů daní z nemovitostí, výnos daně z přidané hodnoty, místní poplatky, správní 

poplatky a jiné.  

Procentuální podíly jsou dány Vyhláškou Ministerstva financí č. 426/2006 Sb., podíl 

jednotlivých obcí na stanovených procentuálních částech celostátního hrubého výnosu daně 

z přidané hodnoty a daní z příjmů. Procentuální rozdělení daní je stanoveno v zákoně 

č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.  

Pro lepší přehlednost, jsou zpracovány tři tabulky: první vypovídá o dani z příjmu 

fyzických osob, druhá o dani z příjmu právnických osob a poslední o dani z přidané 

hodnoty. 

Tab. 11. Skutečná daň z příjmu FO v jednotlivých letech 2006 - 2009 v Kč [vlastní] 

 
 

 
2006 

 

 
2007 

 

 
2008 

 

 
2009 

 
Ze závislé činnosti 259 747,40 334 637,28 311 001,02 285 471,08 

Ze samostatné výdělečné činnosti 33 817,02 34 779,34 41 582,21 18 174,81 

Z příjmu FO z kapitálových výnosů 17 950,95 21 292,38 27 101,32 26 033,03 

Celkem 315 515,37 390 709,-- 379 684,55 329 678,92 

 

Celkový podíl daní z příjmu FO v jednotlivých letech stoupal, v roce 2008 došlo 

k menšímu poklesu o 10 tisíc Kč, v roce 2009 poklesl příjem výrazně. Oproti roku 

2008 rozdíl činí 50 tisíc Kč.  

Daň z příjmu FO řadíme do daní sdílených (výnosy sdílí více rozpočtů dohromady). Pokud 

se ekonomika nachází ve stavu recese, má to za důsledek snížení výnosů z daní. 
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Tab. 12. Skutečná daň z příjmu PO v jednotlivých letech 2006 – 2009 v Kč [vlastní] 

 
 

 
2006 

 

 
2007 

 

 
2008 

 

 
2009 

 
Daň z příjmu právnických osob 306 912,-- 416 200,-- 469 204,11 325 326,03 

Daň z příjmu právnických osob 

za obec 43 420,-- 28 800,-- 33 600,-- 32 340,-- 

Celkem 350 332,-- 445 000,56 502 804,11 357 666,03 

 

Růst daní z příjmu PO je v jednotlivých letech značný, ovšem stejně jako u daní z příjmu 

FO došlo v roce 2009 k výraznému poklesu této daně.  

Daň z příjmu PO za obec je vždy vypočítána až v průběhu měsíce března, proto tedy 

s daní při plánování rozpočtu obce nepočítáme. Tuto daň obec vypočítá, ale vypočítaná 

částka zůstává v rozpočtu obce, takže tento příjem je zároveň i výdajem. Obec podává 

daňové přiznání na Finanční úřad ve Šternberku do 31. března (za rok 2009 

do 31. 3. 2010). Po výpočtu daně z příjmu PO se provede rozpočtové opatření.  

Sazby pro výpočet daně z příjmu PO se od roku 1999 snižují, v roce 1999 byla sazba 

daně z příjmu PO stanovena na 35 %, od tohoto roku dochází ke snižování této sazby: 

• pro roky 2000 – 2003 – 34 % 

• pro rok 2004 – 28% 

• pro rok 2005 – 26% 

• pro rok 2006 – 24 % 

• pro rok 2007 – 24 % 

• pro rok 2008 – 21 % 

• pro rok 2009 – 20 % 

• pro rok 2010 – 19 % [14] 
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Tab. 13. Skutečná výše daně z přidané hodnoty v jednotlivých letech 2006 – 2009 

v Kč [vlastní] 

 
 

 
2006 

 

 
2007 

 

 
2008 

 

 
2009 

 
Daň z přidané hodnoty 
 

554 064,90 564 230,-- 656 775,55 627 324,-- 

 

Daň z přidané hodnoty tvoří téměř v každém roce jednu třetinu celkového rozpočtu obce 

Lipinka. Největší výnos byl opět v roce 2008, kdy oproti roku 2007 došlo ke zvýšení částky 

o 100 tisíc Kč.  

Obce mají podíl 20,59 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty. 

Tento podíl mají i daně z příjmu FO ze závislé činnosti, daně z příjmu FO vybírané 

srážkou, daně z příjmu PO s výjimkou daně placené za obce. Daň z příjmu FO 

ze samostatné výdělečné činnosti má podíl 20,59 % z 60 % celostátního hrubého výnosu. 

[68] 

Příjmy pod 100 tisíc Kč (stočné, daň z nemovitosti, správní poplatky) nejsou v naší analýze 

zahrnuty. 

 

Jako poslední bod u daňových příjmů obce uvádíme sazby místních poplatků, 

které jsou stanovené Obecně závaznou vyhláškou č. 1/04: 

•••• poplatek za odpad – 200,-- Kč/osoba/rok 

• poplatek za stočné – 30,-- Kč/osoba/rok 

• poplatek za 1. psa – 50,-- Kč/pes/rok 

• poplatek za každého dalšího psa – 75,-- Kč/pes/rok 

• poplatek za 1 m3 vody 9,-- Kč 

• poplatek za odebrání vody nad 70 m3, za každý další 1 m3 vody 7,--Kč [20] 

 

Obec Lipinka nerozlišuje místní poplatky na fyzické osoby a osoby podnikající, sazby 

poplatků jsou stanoveny jednotně.  
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Domníváme se, že by mělo dojít ke zvýšení místních poplatků. Místní poplatky se od roku 

2004 nezvýšily, zatímco nárůst výdajů (např. na svoz a sběr komunálního odpadu) 

je dvojnásobný.  

 

 

Obr. 9. Srovnání příjmů a výdajů za komunální odpad v jednotlivých letech v Kč [vlastní] 

 

Obec doplácí z rozpočtu obce na sběr a svoz komunálního odpadu více než poloviční 

částku bez spoluúčasti občanů. Aby obec nemusela doplácet na výdaje z rozpočtu obce, 

muselo by dojít ke zvýšení poplatků na 500,-- Kč/obyvatel/rok. Bohužel dochází 

ke zvyšování výdajů za likvidaci komunálního odpadu, ale také ke snižování příjmu 

z poplatku za komunální odpad. Pokles příjmu je způsoben poklesem počtu obyvatel. 
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Nedaňové příjmy 

Nedaňové příjmy obce Lipinka tvoří pouze malý podíl celkových příjmů. Částka 

v jednotlivých letech nepřesáhla 300 tisíc Kč. Největší částku tvoří již výše zmíněné příjmy 

z pronájmu nebytových prostor a pozemků. Nebytovými prostory v obci Lipinka 

jsou sklad, vodojem a kulturní dům. Příjmy z pronájmu pozemků obec získává do rozpočtu 

obce na základě smlouvy o pronájmu se společností Tagros, a.s. – les a se společností 

Úsovsko, a.s. – pole. 

Menší podíl nedaňových příjmů tvoří příjmy z platby stočného a platby za odběr obecní 

vody od občanů. 

 

 

Obr. 10. Srovnání nedaňových příjmů v jednotlivých letech v tisících Kč [vlastní] 

 

V jednotlivých letech docházelo k růstu příjmů z pronájmu majetku. V roce 2007 se terpve 

začal pronajímat sklad panu Urbáškovi. Jindy došlo k menšímu nárůstu částky za pronájem 

pole. Příjmy z vlastní činnosti zahrnují již výše zmíněné příjmy za stočné a za sběr a svoz 

komunálního odpadu. Také dochází k výkyvu částek u příjmu z úroků. Příjmy z úroků 

kolísají, z důvodu měnící se hotovosti na základním běžném účtu.  
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V roce 2009 poklesl stav účtu, proto také došlo ke snížení této částky. Přijaté úroky chodí 

na účet obce vždy k poslednímu dni v měsíci. 

 

Podle mého názoru, je i poplatek za odběr obecní vody velmi malý. V Uničově platí 

občané 35,-- Kč/m3 vody. Výdaje na provoz pitné vody jsou také vysoké.  

 

 

Obr. 11. Srovnání příjmů a výdajů – pitná voda v jednotlivých letech v Kč [vlastní] 

 

Při porovnání celkových příjmů a výdajů na provoz obecního vodovodu je zřejmé, 

že stejně, jako u poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu je poplatek za odběr pitné 

vody malý. Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva obce Lipinka ze dne 10. 3. 2010 

byl panem starostou předložen návrh zastupitelstvu obce na zvýšení poplatku za odběr 

pitné vody na 15,-- Kč/m3 vody. O schválení se bude teprve jednat na veřejném zasedání, 

které se uskuteční v měsíci květnu. 
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4.3.2.2 Analýza výdajů  

Tak jako jsme si rozebrali jednotlivé příjmy, podíváme se blíže i na výdaje. Výdaje obce 

Lipinka členíme na běžné a kapitálové. 

Tab. 14. Skutečné výdaje v jednotlivých letech 2006-2009 v Kč [vlastní] 

 
 

 
2006 

 

 
2007 

 

 
2008 

 

 
2009 

 
Běžné výdaje 
 

1 454 328,24 1 253 084,14 2 173 633,27 2 096 373,53 

Kapitálové výdaje 
 

25 488,-- 60 000,-- 5 950,-- 214 200,-- 

Výdaje celkem 
 

1 479 816,24 1 313 084,14 2 179 583,27 2 310 573,53 

 

V průběhu let jsou větší běžné výdaje, než výdaje kapitálové. V letech 2006 a 2007 

se celkové výdaje pohybovaly do 1,5 miliónu Kč. Obec v těchto letech neměla žádné větší 

investice. Běžné výdaje byly použity na dopravní obslužnost, činnosti místní správy, 

správu vodojemu a na příspěvky na žáky, kteří dojíždějí do škol do okolních vesnic a měst. 

V roce 2007 tvořily kapitálové výdaje příspěvek ve výši 10 tisíc Kč na opravu 

vchodových dveří do Kostela Sv. Vavřince, který se nachází v Nové Hradečné. 

Tuto spádovou farnost navštěvují místní babičky a dědečkové pravidelně každou neděli. 

Dále projekt na opravu obecního úřadu ve výši 50 tisíc Kč. 

V roce 2008 se navýšily výdaje téměř o 870 tisíc Kč oproti roku 2007. Příčinou zvýšení 

výdajů byla oprava části místní komunikace ve výši 60 tisíc Kč, oplocení vodojemu 

v částce 35 tisíc Kč, oprava sociálního zařízení v kulturním domě ve výši 175 tisíc Kč 

a také navýšení výdajů na příspěvek na žáka, kdy celková částka za předškolní a školní 

zařízení se již blíží k částce 100 tisíc Kč ročně a navýšení částky při vyvážení komunálního 

odpadu, který se v obci vyváží jednou měsíčně – částka již překročila 110 tisíc Kč. V roce 

2009 se výdaje snížily o necelých 100 tisíc Kč. Obec vydala peníze na zřízení nových 

internetových stránek - 20 tisíc Kč, na monitorovací zařízení vodojemu - 100 tisíc Kč, 

na vymalování a upevnění soch v místní kapličce - 36 tisíc Kč, navýšení odměn 

zastupitelstva ve výši 165 tisíc Kč, a také zřízení kontaktního místa Czech POINT ve výši 

100 tisíc Kč. V roce 2009 činily kapitálové výdaje 214 200,-- Kč na zpracování projektu 

Kanalizace a ČOV Lipinka. 
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Obr. 12. Skutečná výše výdajů v jednotlivých letech v tisících Kč [vlastní] 

 

Běžné výdaje mají v rozpočtu obce dominantní postavení. V letech 2006, 2007 a 2008 

kapitálové výdaje netvoří ani 5 % veškerých výdajů obce. V roce 2008 je to pouze 

0,3% podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích. V roce 2009 tvoří kapitálové 

výdaje 10% podíl na celkových výdajích, což bylo způsobeno již výše zmíněnou dotací 

na opravu kapličky Sv. Václava. 

4.3.2.3 Ukazatele analýzy 

Dluhová služba 

Tento ukazatel hodnotí možnost splácet veškeré závazky obce. Ukazatele dluhové služby 

zjistíme, když veškeré splátky jistin -  včetně úroku, vydělíme veškerými příjmy obce.  

Ukazatel by neměl překročit hranici 30 %. Pokud dojde k přiblížení nebo dokonce 

překročení této hranice, je vážně ohrožena likvidita obce. Při překročení rizikové hranice 

vyzve Ministerstvo financí obec k odůvodnění překročení ukazatele dluhové služby a žádá 

o předložení nápravných opatření. [13] 
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1  Da ňové p říjmy              (t řída 1)        1315538.77 

2  Neda ňové p říjmy            (t řída 2)         235148.62 

3  P řijaté dotace - fin.vztah (4112+4212)         3354.0 0 

4  Dluhová základna                            1554 041.39 

  

5  Úroky                       (5141)             4 959.10 

6  Splátky jistin a dluhopis ů  (8xx2,8xx4)      108000.00 

7  Splátky leasingu            (5178)                0.00 

8  Dluhová služba                               112 959.10 

--------------------------------------------------- ---------- 

9  Ukazatel dluhové služby                           7.27 % 

Obr. 13. Ukazatel dluhové služby - rok 2006 [vlastní] 

 

Ukazatel je v optimální výši – 7,27 %. V řádku 6 se projevil již výše zmíněný úvěr na 

plynofikaci a na řádku 5 jsou splacené úroky z úvěru.  

 

1  Da ňové p říjmy              (t řída 1)        1501794.60 

2  Neda ňové p říjmy            (t řída 2)         240583.28 

3  P řijaté dotace - fin.vztah (4112+4212)         6958.0 0 

4  Dluhová základna                            1749 335.88 

  

5  Úroky                       (5141)              323.10 

6  Splátky jistin a dluhopis ů  (8xx2,8xx4)       28000.00 

7  Splátky leasingu            (5178)                0.00 

8  Dluhová služba                                28 323.10 

--------------------------------------------------- ---------- 

9  Ukazatel dluhové služby                           1.62 %  

Obr. 14. Ukazatel dluhové služby - rok 2007 [vlastní] 
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Ukazatel dluhové služby za rok 2007 výrazně poklesl. Je to způsobeno tím, že obec 

již zaplatila v únoru poslední splátku úvěru ve výši 28 tisíc Kč, tímto došlo i k poklesu 

úroků z výše úvěru.  

V letech 2008 a 2009 byla dluhová služba 0 %, protože od roku 2008 obec nesplácí žádný 

úvěr.  

4.4 Získané dotace v letech 2006 - 2010 

4.4.1 Dotace roku 2006 

V roce 2006 obec nežádala o žádnou dotaci. Obci byla přidělena dotace ve výši 3 354,-- Kč 

na výkon státní správy. V roce 2006 byly obci poskytnuty ještě další dvě dotace, 

a to na volby do Parlamentu ČR v částce 22 200,-- Kč a na volby do Zastupitelstva obce 

ve výši 20 000,-- Kč. Ve skutečnosti obec použila pouze 15 442,50 Kč na volby 

do Parlamentu ČR a částku 13 518,50 Kč na volby do Zastupitelstva obce. Nevyčerpaná 

částka na volby se vrací zpátky na účet Olomouckého kraje. 

4.4.2 Dotace roku 2007 

V roce 2007 obec opět nežádala o žádnou dotaci. Obec získala pouze dotaci 

ve výši  6 958,-- Kč na výkon státní správy.  

 

4.4.3 Dotace roku 2008 

V roce 2008 obec žádala o dotaci na opravu kapličky Sv. Václava z Programu obnovy 

venkova, Oblast podpory č. 2 – Podpora kulturního dědictví venkova. Předpokládané 

celkové náklady byly ve výši 517 tisíc Kč. Dotace byla obci přidělena na základě Smlouvy 

o poskytnutí příspěvku v rámci obnovy venkova Olomouckého kraje ve výši 200 tisíc Kč 

dne 21. dubna 2008. Kapličku opravovala společnost Horák ze Šternberka. Skutečné 

náklady na opravu kapličky byly ve výši 467 tisíc Kč. Obec se podílela na spolufinancování 

kapličky ve výši 267 tisíc Kč. V příloze I. je umístěna fotografie opravené kapličky 

Sv. Václava. 
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Druhá dotace, o kterou obec žádala, byla do programu Poskytnutí příspěvku na pořízení, 

rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů z rozpočtu Olomouckého kraje. V tomto dotačním titulu se obec 

musela podílet na spolufinancování ve výši 50 %. Obec žádala o 20 tisíc Kč na nákup 

hadic, reflektoru, hydrantového nástavce a klíče k podzemnímu hydrantu. Požární pomůcky 

obec nakoupila a umístila na veřejná místa, aby v případě požáru byl možný rychlý zásah. 

Ovšem po vyúčtování dotace byla obec vyzvána k vrácení prostředků na účet 

Olomouckého kraje z důvodu nedodržení podmínek smlouvy.  

Konkrétní účel smlouvy zněl na pořízení osobních ochranných pomůcek. Obec vracela 

celou dotaci ve výši 10 tisíc Kč a bylo vyměřeno penále ve výši 1 370,-- Kč ze strany 

Olomouckého kraje. Penále bylo po rozhodnutí krajské rady vráceno zpět na účet obce.  

4.4.4 Dotace roku 2009 

V roce 2009 obec obdržela dvě dotace, a to na výkon státní správy 7 400,-- Kč, na volby 

do Evropského parlamentu 20 tisíc Kč. Obec vracela částku ve výši 4 660,-- Kč v únoru 

2010 na účet Olomouckého kraje v rámci finančního vypořádání za rok 2009. 

V roce 2009 obec žádala o pět dotací. První žádost se týkala (stejně jako v roce 2008) 

pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH, pro rok 

2009 Krajský úřad Olomouckého kraje neschválil tuto žádost. Druhá žádost 

byla z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje, Oblast podpory č. 1 – Podpora 

budování a obnovy infrastruktury obce. V tomto dotačním titulu jsme žádali na projekt 

Oprava autobusové zastávky U hájenky a oprava autobusové zastávky U obecního 

úřadu. Celkové náklady na opravu autobusových zastávek byly předpokládány ve výši 

187 tisíc Kč, kdy obec se měla podílet na spolufinancování akce ve výši 40%, tedy částkou 

75 tisíc Kč. Dotace byla zamítnuta. 

Třetí projekt se týkal opravy křížku na Horním příhoně – místní část 

Lipinky. Opravu prováděla firma Horák ze Šternberka. Žádalo se o dotaci 

v programu Obnova staveb drobné architektury místního významu 

v Olomouckém kraji. Součástí smlouvy o poskytnutí dotace bylo nejdříve 

křížek opravit, a teprve po předložení vyúčtování byla faktura proplacena 

Olomoucký krajem. Oprava křížku stála 21 321,-- Kč. 

Obr. 15. Křížek 
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Čtvrtá dotace byla poskytnuta v rámci Integračního operačního programu, Oblast 

podpory: zavádění ICT v územní veřejné správě v rámci výzvy: E-Goverment v obcích – 

Czech POINT – Kontaktní místo (plná verze). V rámci dotace ze strukturálního fondu 

ERDF bylo obci poskytnuto 79 837,-- Kč (85 %), spoluúčast obce činila 15 %. Plná verze 

obsahovala: monitor obsluhy, monitor klienta, multifunkční zařízení, počítač, token, 

certifikáty, sluchátka a čtečku čipových karet, kabel a příslušenství, skener 

s příslušenstvím.  

Faktura za toto vybavení byla ve výši 82 927,-- Kč a vybavení bylo poskytnuto společností 

AutoCont CZ. Obec na základě finančního vypořádání a výzvy Olomouckého kraje vracela 

na účet kraje částku 8 503,-- Kč již v prosinci roku 2009. 

Poslední žádostí byla o dotaci z Programu rozvoje venkova. Žádali jsme dotaci na projekt 

stavební úpravy objektu obecního úřadu. Získání této dotace je důležité, 

protože na obecním úřadě není sociální zařízení a ani napojení vodovodu. Tímto projektem 

byla snaha o celkovou opravu obecního úřadu a knihovny, které se nacházejí 

v jedné budově. Celkové náklady na opravu byly stanoveny na 4,2 milióny Kč. Investice 

by byla opravdu rozsáhlá, bylo počítáno s celkovou rekonstrukcí obecního úřadu, 

s vybudováním bezbariérového přístupu do kanceláří obecního úřadu a do knihovny, 

kde je přístup na veřejný internet. Mělo by dojít k vybudování dvou místností v podkroví, 

kdy jedna by sloužila pro pořádání schůzí jednotky sboru dobrovolných hasičů a druhá 

místnost by byla posilovna. V současné době se nad místností obecního úřadu nachází malá 

posilovna, do které chodí cvičit místní ženy pod dohledem. Pravidelně chodí cvičit šest 

žen. Žádost se podávala na SZIF do Olomouce. O poskytnutí dotace bylo rozhodováno 

až v únoru roku 2010. Bohužel dotace byla zamítnuta. 

 

V roce 2009 obecní zastupitelstvo schválilo vymalování kapličky Sv. Václava malířem 

Petrem Hërzigem Dubickým. Na nástěnné vymalování kapličky obec nežádala dotaci - 

zaplatila 23 tisíc Kč. Jedná se o originální práci mistra Petra Hërziga Dubického. 

Nikde nenajdete dvě stejně vymalované kapličky. Fotografie je vložena v příloze II. 
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4.4.5 Dotace roku 2010 

I když je rok 2010 teprve na začátku, žádala obec již v lednu o dvě dotace. První dotace 

se opakuje, směřovala na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného 

vybavení JSDH, pro rok 2010 zatím nedošlo ke schválení přerozdělování finančních 

prostředků.  

Druhá žádost z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje, Oblast podpory č. 1 – 

Podpora budování a obnovy infrastruktury obce, projekt oprava autobusových zastávek 

U hájenky a U obecního úřadu. Obec žádala stejnou výši dotace jako v roce 2009. 

V současné době, obec čeká na schválení nebo bohužel zamítnutí dotace.  

Obec obdržela v únoru tohoto roku avízo na platbu od Olomouckého kraje 

ve výši 79  600,-- Kč na výkon státní správy. Došlo k nárůstu této částky 

až na desetinásobek oproti roku 2009. 

4.5 Program obnovy venkova (POV) 

Obec Lipinka má zpracovaný POV pro rok 2006 - 2010. POV je zaměřen na celkový 

rozvoj obcí. To znamená jak na úpravu veřejných prostranství, stavební obnovu obytných 

a hospodářských objektů, technické infrastruktury a péčí o krajinu, obnovu a výstavbu 

občanské vybavenosti, tak také klade důraz na společenský život v obci, celkový kulturní 

život a aktivitu občanů. [30] 

Program obnovy venkova obce Lipinka byl zpracován arch. Jiřím Malým. POV je nutnou 

přílohou pro žádání dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. 

Olomoucký kraj posuzuje, zda je pro obec získání žádosti důležité, tedy zda má obec 

projekt zachycen ve svém Programu obnovy venkova. 

4.5.1 Akce z programu obnovy venkova obce Lipinka 

Program obnovy venkova má obec Lipinka jedenáct akcí. Všechny akce jsou směřovány 

ke zlepšení životních podmínek občanů v obci. Při popisování jednotlivých akcí 

jsme vycházeli z již zpracovaného Programu obnovy venkova panem architektem 

Jiřím Malým.  
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4.5.1.1 Rekonstrukce budovy obecního úřadu 

Záměrem obce je zrekonstruovat budovu obecního úřadu a vybudovat zde sociální zařízení, 

které v budově chybí. Podle zpracovaného Programu obnovy venkova budou celkové 

náklady cca 2 milióny Kč. 

Jak již bylo uvedeno v předcházející kapitole, na rekonstrukci budovy obecního úřadu 

jsme žádali v roce 2009. Skutečné náklady podle projektu budou cca 4 miliony Kč. 

4.5.1.2 Vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod 

Záměrem obce je postavit novou splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod, 

která by byla umístěna v blízkosti dětského hřiště. Předpokládané náklady na vybudování 

kanalizace včetně ČOV byly stanoveny na 24 milionů Kč. 

V současné době má obec zpracovaný projekt na kanalizaci a ČOV Lipinka. Skutečné 

náklady na výstavbu kanalizace a ČOV činí 31 milionů Kč. 

4.5.1.3 Rekonstrukce místní komunikace 

Záměrem obce je rekonstrukce části místní komunikace. Jedná se o komunikaci, která vede 

z hlavní cesty k bývalému kravínu, ve kterém je v současné době soukromá provozovna 

třídění jablek. Cesta je ve velmi špatném stavu a místy dochází k rozpadu povrchu. 

Po této komunikaci jezdí mnoho kamionů. Předpokládané náklady na její rekonstrukci 

byly stanoveny na 500 tisíc Kč.  

Během dvou měsíců dojde k rozkopání cesty - bude se napojovat voda a elektřina 

do objektu vedle budovy bývalého kravína. V objektu je umístněna autodoprava a majitel 

zažádal o povolení k vybudování garáží.  

4.5.1.4 Rekonstrukce autobusových čekáren 

Cílem akce je provést celkovou rekonstrukci dvou autobusových zastávek U hájenky 

a U obecního úřadu. Předpokládané náklady byly stanoveny na 200 tisíc Kč. 

Obec již žádala o dotaci na opravu autobusových čekáren dvakrát. Poprvé v roce 2009, 

kdy neuspěla a podruhé v roce 2010.  

V případě, obdržení dotace by oprava začala v měsíci květnu a ukončení akce je plánováno 

na říjen roku 2010. Celkové náklady by neměly překročit částku 187 tisíc Kč. 
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4.5.1.5 Úprava stávající zeleně 

Účelem akce je provést stávající úpravu zeleně v obci Lipinka. Jedná se o tyto části: místní 

část Horní příhon, okolí obchodu, obecního úřadu a zatáčka k dětskému hřišti. 

Celkové náklady na úpravu stávající zeleně byly stanoveny na 250 tisíc Kč. 

V současné době má obec zpracovaný projekt na úpravu stávající zeleně. 

Byla již provedena úprava zeleně u obchodu, bylo vysazeno větší množství malých keříků 

a stromečků a povrch byl upraven mulčovací kůrou. To samé bylo vykonáno v zatáčce 

k dětskému hřišti. 

4.5.1.6 Chodník k zastávce směrem na Veleboř, rekonstrukce chodníků v obci 

Cílem akce je dobudování a rekonstrukce stávajících chodníků v obci. V celé obci vede 

po jedné straně komunikace chodník. Předpokládané náklady projektu byly stanoveny 

na 500 tisíc Kč. 

V roce 2009 se platila záloha na zpracování projektu ve výši 50 tisíc Kč firmě X. 

4.5.1.7 Rekonstrukce potoka Brabínek – součást akce výstavba svodných příkopů 

Účelem akce je úprava toku místní vodoteče, obnova a vybudování svodných příkopů 

a realizace části dešťové kanalizace. Na akci je zpracována projektová dokumentace. 

Předpokládané náklady byly stanoveny na 1 milión Kč. 

4.5.1.8 Využití bývalého hřiště 

Záměrem akce je využití bývalého sportoviště. Náklady byly stanoveny na cca 1 milión Kč. 

Přibližně před půl rokem obec obdržela návrh od firmy na vybudování Fotovoltaické 

elektrárny na tomto hřišti. Bohužel nakonec z této akce sešlo, protože v okolí hřiště 

se nachází les a muselo by dojít k velkému kácení stromů. V současné době nemá hřiště 

žádné využití. 
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4.5.1.9 Dětské hřiště v prostoru stávajícího sportoviště 

Cílem akce je vybudování hřiště pro nohejbal s umělým povrchem, rekonstrukce vybavení 

dětského hřiště a vybudování přístřešku pro venkovní občerstvení u hasičské zbrojnice, 

která se nachází u sportoviště. 

V roce 2009 došlo k vybudování venkovního přístřešku a betonových schodů (původně 

dřevěných) k prodejnímu okénku hasičské zbrojnice. Obě tyto akce financovali 

a vybudovali sami členové hasičského záchranného sboru.  

Obec má rozjednáno s firmou X zpracování návrhu a sestavení rozpočtu na vybavení 

dětského hřiště.  

4.5.1.10 Rekonstrukce staré školy 

Záměr akce je ve využití opuštěného objektu bývalé školy na byty, na objekt občanské 

vybavenosti nebo byty pro starší občany. Předpokládané náklady byly stanoveny 

na 6 milionů Kč. 

Objekt budovy bývalé školy měl již několik návrhů na využití. Starosta jednal s charitou, 

zda by nechtěla objekt opravit a využívat. Bohužel charita chtěla opravu po obci, 

což z peněžních prostředků obce nebylo možné. Dalším pokusem byla žádost o odprodej 

budovy bývalé školy od paní Urbáškové, která měla v plánu vybudovat ze školy restauraci 

a vařit místním občanům obědy. Také v budově chtěla vybudovat místnost pro kadeřnictví 

a pedikúru. Když byly smlouvy nachystány k podpisu, paní Urbášková si koupi rozmyslela.  

Druhý zájemce chtěl ve škole zřídit dřevovýrobu a třetí kovovýrobu. I z těchto plánu sešlo.  

4.5.1.11 Rekonstrukce kaple Sv. Václava 

Poslední akcí z Programu obnovy venkova byla rekonstrukce kaple Sv. Václava. 

Předpokládané náklady byly stanoveny na 170 tisíc Kč. 

V roce 2008 došlo k celkové opravě kapličky Sv. Václava. Byla vyměněna krytina, 

oplechování a kaplička dostala novou žlutou fasádu. Dotaci obec obdržela z Programu 

obnovy venkova Olomouckého kraje ve výši 200 tisíc Kč, obec spolufinancovala akci 

ve výši 267 tisíc Kč. 
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Po domluvě s panem starostou jsem se rozhodla, že se pokusím zpracovat žádost o dotaci 

na projekt Rekonstrukce budovy bývalé školy na dům pro seniory v obci Lipinka. Budova 

bývalé školy je již 5 let nevyužívána, dříve byla v budově umístěna provozovna 

na zpracování drůbeže – kuřat. Budova je umístěna uprostřed obce a v současné době 

je zcela bez využití a chátrá. Je nutná celková rekonstrukce objektu. O vybudování domu 

pro seniory se uvažovalo mnohokrát, ovšem vždy naše plány skončily na finančních 

prostředcích.  

 

Před zpracováním žádosti byli občané požádáni (a to nejen obce Lipinka), ale i okolních 

obcí, prostřednictvím kratičké ankety, o vyjádření jejich zájmu o dům pro seniory v obci 

Lipinka. Anketa byla zveřejněna na www.lipinka.cz, byla rozdána místním občanům, 

a také byla umístěna na úřední desky v okolních obcích. V příloze IV je vložena anketa. 

 

 

Obr. 16. Vyhodnocení ankety podle věkových skupin [vlastní] 

 

Graf uvádí vyhodnocení ankety. Jedná se především o občany, kteří zůstali sami. Anketa 

byla pouze informativní a pro občany nebyla nijak závazná. Pokud dojde k realizaci akce 

a potrvá zájem místních občanů, bude přednostně uspokojena poptávka z jejich strany, 

až po nevyužití kapacity volných bytů nabídneme byty občanům z okolních vesnic. 

Nastiňme možnosti financování opravy této budovy. 
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5 VÝBĚR VHODNÉ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ AKCE D ŮM 

PRO SENIORY V OBCI LIPINKA. 

Při zhodnocení analýzy hospodaření obce Lipinka bylo zjištěno, že není možné, aby obec 

dokázala zrealizovat tak velký projekt Rekonstrukce budovy bývalé školy na dům 

pro seniory v obci Lipinka z vlastních zdrojů.  

Předběžná cena pouze rekonstrukce školy byla stanovena na 6 milionů Kč. Podle nynějších 

informací a kalkulací by se přestavby budovy školy na dům pro seniory blížilo 

k částce 8,4 milionů Kč. 

Při výběru vhodného dotačního titulu jsme se rozhodovali o podání žádosti do dvou 

podprogramů. První z nich je Podprogram programu obnovy venkova Olomouckého 

kraje na rok 2010. Oblast podpory č. 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. 

Prostředky mohou čerpat obce do 2 000 obyvatel, tedy program je vhodný pro obec 

Lipinka. Ovšem v roce 2010 již obec žádala o dotaci z tohoto POV na opravu 

autobusových zastávek U obecního úřadu a U hájenky. 

Dotace z Programu obnovy venkova by byla maximálně ve výši cca 60 % celkových 

uznatelných nákladů. Obec by se musela podílet na spolufinancování akce ve výši 

cca 40 %, ovšem při tak velké částce jako je 8,4 milionů Kč, by obec musela financovat 

částku větší než 3,4 miliony Kč. Proto se obec rozhodla tuto dotaci nevyužít, obec 

by se musela zadlužit na dobu několika let, při tak malém rozpočtu, s kterým hospodaří, 

to není reálné.  

 

Druhou možností je podání žádosti o dotaci z Evropského zemědělského fondu 

pro rozvoj venkova (EAFRD), který financuje EU a pro Českou republiku jej zastřešuje 

Ministerstvo zemědělství. Vhodný pro již výše zmíněný projekt je Program rozvoje 

venkova. U tohoto programu můžeme žádat o vyšší finanční podporu než u dotací 

z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. 
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V tomto operačním titulu je možné zažádat o minimální částku na projekt, a to 50 tisíc Kč. 

Maximální částka způsobilých výdajů je stanovena na 15 miliónů Kč (je-li žadatelem 

svazek obcí limit je 20 milionů Kč). [22] 

Forma dotace je stanovena jako nenávratná finanční výpomoc. U tohoto programu je velmi 

výhodné rozdělení financování akce, kdy se na financování akce podílí velkou částí EU, 

rozpočet ČR a jen malou část spolufinancuje obec. Financování akce je rozděleno takto: 

• 90% způsobilých výdajů (75 % z EU, 25 % z ČR) 

• 10 % spoluúčast obce 

 

Operační program má ale také jednu velkou nevýhodu, a tím jsou nezpůsobilé výdaje. 

Nezpůsobilým výdajem je např. DPH, což není zanedbatelná částka, základní sazba 

DPH je stanovena na 20 % a snížená sazba DPH 10 %. K dalším nezpůsobilým výdajům 

řadíme úroky z úvěru, úroky z půjček, bankovní poplatky a nákup použitého zařízení. [22] 

 

Jako menší nevýhoda se mi jeví to, že dotace není vyplacena předem, 

ale 50 % ze způsobilých výdajů je průběžně financováno a zbylých 50 % je vyplaceno 

až po konečném vyúčtování, tedy zpětně. O průběžné financování se musí na SZIF poslat 

Průběžná žádost o proplacení výdajů a při konečném zúčtování se posílá Žádost 

o proplacení výdajů. Hlavní částí žádosti o proplacení jsou originální daňové doklady 

související s realizací projektu, výpisy z bankovního účtu, položkový rozpočet atd. 

 

Rozhodli jsme se podat žádost do Programu rozvoje venkova, a využít tak evropských 

finančních prostředků. Aby obec získala tyto prostředky, musí být zpracovaný projekt, 

který bude součástí diplomové práce. 
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6 VYPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE 

VENKOVA 

6.1 Základní informace o připravovaném projektu 

Program rozvoje venkova je operační program nabízený EU. Řídícím orgánem 

tohoto operačního programu je Ministerstvo zemědělství a zprostředkovatelem je Státní 

zemědělský intervenční fond. 

Program rozvoje venkova se skládá ze čtyř prioritních os. Pro již výše uvedený projekt 

Rekonstrukce budovy bývalé školy na dům pro seniory v obci Lipinka je vhodná osa III. - 

Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova.  

Prioritní osa III je tvořena třemi opatřeními, z nichž opatření č. 2 má název Opatření 

ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Opatření č. 2 má dvě podopatření, 

kdy pro naši žádost je vhodné podopatření č. 1 - Obnova a rozvoj vesnic, občanské 

vybavení a služby. Název opatření: Občanské vybavení a služby.  

6.2 Identifikace žadatele 

Žadatelem je právnická osoba, která bude i příjemcem dotace. Obec Lipinka je orgán 

veřejné správy a není plátcem DPH. 

6.3 Popis projektu 

Objekt budovy bývalé školy se nachází v centru obce Lipinka. Celá parcela je v majetku 

obce, včetně objektů a sítí. Před budovou je centrální komunikace a chodník, za budovou 

se nachází travnatý povrch a zeleň.  

V příloze III. je vložena fotografie současného stavu budovy bývalé školy. 
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6.4 Popis výchozího stavu a zdůvodnění projektu 

Budova bývalé školy pochází z roku 1880, je jednopatrová se sedlovou střechou. Objekt 

se nachází ve středu obce, v blízkosti obecního úřadu. Škola ukončila svoji činnost v roce 

1976 a budova není řádně udržována. V budově došlo k vytrhání veškerého topení 

a k velké devastaci, kterou provedla firma X, když měla budovu v pronájmu 

pro zpracování a úpravnu kuřat. Do budovy vedou přípojky vody, kanalizace, plynu 

a elektřiny. Stropy jsou dřevěné, okna dvojitá dřevěná, podlahy dřevěné a střecha 

je pokryta azbestovými šablonami.  

V současné době je budova zcela bez využití. Technický stav objektu je nevhodný, 

a proto zvažujeme řešení kompletní rekonstrukce a modernizace budovy 

a tedy její přeměnu na domov pro seniory.  

Obec by ráda tímto projektem vybudovala zázemí pro starší občany, kterých je v obci 

Lipinka mnoho, a rádi bychom zvelebili budovu, která se nachází v centru obce. 

Celý přízemní prostor budovy bude vybudovaný jako bezbariérový. 

Projekt bude řešen dodavatelsky, a to vybranou firmou, která bude schopna zajistit 

rekonstrukci objektu. Výběr dodavatelské firmy proběhne v souladu s podmínkami 

Programu rozvoje venkova – Pravidly pro žadatele i zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách. 

6.5 Cíle projektu 

Hlavním cílem projektu je zrekonstruovat celý objekt, který v současné době nemá žádné 

využití. 

V rámci projektu dojde k přestavbě budovy na 10 menších bytových jednotek. V přízemí 

budovy bude  vybudováno 6 bytových jednotek, místnost pro lékařku, která by za občany 

jednou týdně dojížděla z obce Troubelic a společná kuchyňka. Objekt bude zpřístupněn 

i mobilním občanům.  

V horním patře bude umístěna kancelář, 4 bytové jednotky a místnost určená pro praní 

a žehlení prádla. V každé bytové jednotce bude malá koupelna se sociálním zařízením.  
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Ve velké zahradě, která je umístěna za objektem, vytvoříme posezení pro občany, 

kteří hledají klid, odpočinek a chtějí posedět s přáteli. Rekonstrukce objektu celkově 

zatraktivní obec Lipinka.  

6.6 Celkový harmonogram projektu 

Název aktivity /fáze       Harmonogram 

Přípravná fáze            1. 2. 2010 - 15. 4. 2010 

Podání žádosti o dotaci     6. 10. 2010 – 26. 10. 2010 

Předpokládané zahájení zadávacího řízení         1. 3. 2011 – 15.4.2011 

Předpokládané zahájení realizace projektu     20. 4. 2011 

Předpokládané ukončení realizace projektu     1. 11. 2011 

Předpokládané zahájení provozu      1. 12. 2011 

 

Předpokládané zahájení zadávacího řízení je stanoveno až na březen roku 2011. 

SZIF musí informovat žadatele o vyhodnocení žádosti do konce února následujícího roku. 

Časový plán může připadat zdlouhavý, ale je zcela realizovatelný, pokud se nevyskytnou 

velké problémy. Předpokládané zahájení provozu je stanoveno na začátek prosince, 

je to z toho důvodu, aby se občané do svých domovů stěhovali ještě před vánočními 

svátky, které by prožili v novém bydlení. 

6.7 Struktura financování projektu 

Celkové výdaje projektu byly stanoveny odborným odhadem na základě již provedeného 

znaleckého odhadu budovy bývalé školy. Celkové výdaje projektu jsou stanoveny 

podle srovnání nákladů, které má obec Medlov stanovené podle výběrového řízení 

do právě nově vznikajícího domova pro seniory. Obec Medlov má zcela nově postavený 

domov pro seniory a v současné době předělává budovu bývalé školy na domov 

pro seniory II. Poptávka po domovech pro seniory vzrůstá. 

Celkové výdaje na vybudování Domu pro seniory v obci Lipinka byly tedy po srovnání 

stanoveny na cca 8,4 milióny Kč.  
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Financování projektu        Částka 

Celkové výdaje projektu       8 380 754,-- Kč 

Nezpůsobilé výdaje projektu (DPH)      1 396 792,-- Kč 

Celkové způsobilé výdaje projektu      6 983 962,-- Kč 

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace    6 983 962,-- Kč 

Procento dotace         90 % 

Dotace          6 285 566,-- Kč 

Příspěvek společenství EU v %        75 % 

Příspěvek společenství EU v Kč      4 714 174,-- Kč 

Příspěvek z národních zdrojů v %       25 % 

Příspěvek z národních zdrojů v Kč      1 571 392,-- Kč 

 

Obec se bude muset podílet na spolufinancování akce téměř ve výši 2,1 miliónu Kč. Nyní 

se podíváme na rozdělení průběžné a konečné platby. 

 

Způsobilé výdaje projektu       6 983 962,-- Kč 

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace pro průběžnou platbu 3 491 981,-- Kč 

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace pro konečné vyúčtování 3 491 981,-- Kč 

Procento dotace         90 % 

Dotace          6 285 566,-- Kč 

Dotace pro průběžnou platbu       3 142 783,-- Kč 

Dotace pro konečné vyúčtování      3 142 783,-- Kč 
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Do způsobilých výdajů pro průběžnou platbu patří: 

• stavební výdaje na stavební obnovu budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění 

a sociálního zařízení v oblasti kulturní infrastruktury 

• výdaje na zpracování projektové dokumentace 

• výdaje na zpracování technické dokumentace 

• stavební výdaje na stavební obnovu či novou výstavbu sítí technické infrastruktury 

v nezbytném rozsahu pro realizaci projektu [71] 

6.8 Ekonomické údaje projektu 

6.8.1 Bilance příjmů a výdajů v jednotlivých letech 

Obec Lipinka měla již začátkem února odsouhlasenou roční uzávěrku za rok 2009 auditory. 

Součástí této žádosti o dotaci je předložení přezkoumání hospodaření obce za rok 2009. 

Přezkoumání hospodaření obce Lipinka za rok 2009 bylo stanoveno s výhradou – účetní 

omylem zařadila do majetku obce 2 krát účetní program Keo X. Na chybu přišla 

při inventarizaci. Ovšem chyba se již nedala opravit, protože rok 2009 byl již na krajském 

úřadě uzavřen.  

Chyba byla při účtování měsíce ledna 2010 opravena a účetní program odúčtován.  

Plán cash flow je, jednoduše řečeno, příjem nebo výdej peněžních prostředků. V podnikové 

praxi je peněžní tok důležitou veličinou, která vypovídá o schopnosti podniku generovat 

peníze. Schopnost přinést podniku peněžní prostředky je také jedním z rozhodujících 

kritérií při výběru a hodnocení investičních projektů. [61] 

Plán cash flow nám tedy umožňuje posoudit hospodaření obce a popřípadě zjistit, zda obec 

má finanční prostředky na tak velkou akci jako je domov pro seniory. 

Pro lepší přehled hospodaření obce Lipinka je zde uvedena bilance příjmů a výdajů 

pro roky 2007, 2008 a 2009.  
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Tab. 15. Bilance příjmů a výdajů v letech 2007, 2008 a 2009 v tisících Kč [vlastní] 

Č. ř.  

Počáteční stav peněžních prostředků  

k 1. 1. 

Rok 

2007 2008 2009 

A 1 338 1 752 1 715 

I. Daňové příjmy 1 502 1 656 1 422 

II. Nedaňové příjmy 240 263 291 

III. Kapitálové příjmy 4 1 2 

IV. Přijaté dotace 7 247 120 

I.+II.+III.+IV. P říjmy celkem (před konsolidací) 1 753 2 167 1 835 

 Konsolidace celkem 0 0 0 

 Příjmy po konsolidaci 1 753 2 167 1 835 

 - úvěry krátkodobé 0 0 0 

 - úvěry dlouhodobé 0 0 0 

 Konsolidované příjmy celkem 1 753 2 167 1 835 

I. Běžné výdaje 1 253 2 174 2 096 

II. Kapitálové výdaje 60 6 214 

I.+II. Výdaje celkem (před konsolidací) 1 313 2 180 2 310 

 Konsolidace celkem 0 0 0 

 Výdaje po konsolidaci 1 313 2 180 2 310 

 - splátka krátkodobých úvěrů 0 0 0 

 - splátka dlouhodobých úvěru 0 0 0 

 Konsolidované výdaje celkem 1 313 2 180 2 310 

 Saldo příjmů a výdajů 440 - 12 - 475 

 Stav na bankovním účtu na konci roku 1 752 1 715 1 271 
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Obec Lipinka má 1,2 milionů Kč peněž na bankovním účtu, což je dostatečné množství 

financí na to, aby obec mohla požádat o úvěr v bance na rekonstrukci budovy bývalé školy 

a na vybudování domu pro seniory. 

O úvěr by obec požádala až v okamžiku přiznání dotace, zřejmě by ale musela požádat 

o předběžné schválení úvěru a stanovení splátek, protože žadatel k dotaci předkládá, že má 

dostatečné množství finančních prostředků pro zrealizování akce.  

6.8.2 Přijaté úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci 

Obec Lipinka splácela úvěr od České spořitelny. Úvěr byl na částku 1 milión Kč.  

Úvěr byl použit na plynofikaci v obci Lipinka. V současné době má obec již úvěr splacen 

a žádný jiný nemá. 

6.8.3 Plánované úvěry, půjčky 

V současné době obec neplánuje žádnou možnost využití úvěru. O úvěr by obec musela 

požádat v případě, že by jí byla přiznána dotace na vybudování domu pro seniory. 

Výše úvěru by byla cca 2 miliony Kč.  

6.9 Vazba projektu na dokumenty zpracované obcí 

6.9.1 Program obnovy venkova Lipinka 

Obec Lipinka má zpracovaný Program obnovy venkova. Program obnovy venkova, 

který zpracoval Ing. arch. Jiří Malý. V tomto programu, pod názvem akce č. 10, je uvedena 

Rekonstrukce budovy bývalé školy.  

6.9.2 Urbanistická studie obce 

V roce 1999 si obec Lipinka objednala zpracování urbanistické studie obce Lipinka v rámci 

přípravy Místního programu obnovy venkova. K hlavním cílům a požadavkům 

urbanistické studie patří vytvoření aktuální územně plánovací dokumentace pro řízení 

obnovy a rozvoje obce obecně a speciálně pro územní a stavební řízení. [49] 

Urbanistickou studii pro obec Lipinka zpracoval atelier AVM s.r.o., zodpovědný projektant 

Ing. arch. Zdeněk Toman.  
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Urbanistická studie není plán, který musí být splněn, spíše jde o vymezení možných 

zásahů, činností a návrhy optimálních řešení.  

Urbanistická studie obce Lipinka obsahuje 26 bodů, uvedeme jen některé: 

• zadání – mapové podklady, zhodnocení dokumentace 

• základní charakteristika katastrálního území, geografické poměry v území 

• historický vývoj obce, obyvatelstvo, zastavěné území, domovní a bytový fond 

• občanská vybavenost, průmyslová výroba, zemědělství, lesní hospodářství, 

• doprava a dopravní zařízení, technická infrastruktura, zásobování vodou 

• kanalizace a čištění odpadních vod, elektrorozvody, plynofikace, telekomunikace 

• odpadové hospodářství a životní prostředí a ekologie 

 

V bodě č. 10 občanská vybavenost je uvedeno v bodě 10.2. Školství a výchova ,,V obci 

se nachází objekt bývalé základní školy. Objekt je v současné době ve velmi neuspokojivém 

stavu. Jeho další možné využití je odvislé na požadavcích a možnostech obce. 

Dá se uvažovat s předěláním na polyfunkční objekt, kde by bylo možné v přízemí zřídit 

prostory pro podnikatelskou činnost (obchody) a v horních patrech vybudovat sociální 

byty“. [49] 

6.9.3 Územní plán obce 

Obec má 10 let rozpracovaný územní plán obce. V současné době byl Ing. arch. Zdeněk 

Toman vyzván k opravě územního plánu od Městského úřadu Uničov.  
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6.10 SWOT analýza projektu 

SWOT analýza je velmi jednoduchou a přehlednou pomůckou, díky které je možno 

identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby při přípravě jakéhokoliv projektu. 

Tato metoda je spíše užívána v marketingu. S její pomocí je možné komplexně vyhodnotit 

fungování obce, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického 

plánování společnosti. [62] 

6.10.1 Silné stránky 

• obec je jediným vlastníkem objektu 

• kvalitní životní prostředí v obci 

• velký zájem o výstavbu domu pro seniory ze strany občanů 

6.10.2 Slabé stránky 

• neexistence domu pro seniory 

• špatný stav budovy 

• málo příjmů do rozpočtu obce 

• žádné místo pro trávení volného času občanů 

• nebude možné ubytovat všechny občany – kapacita pouze 10 bytů 

6.10.3 Příležitosti 

• vybudování místa pro trávení volného času občanů 

• nové pracovní místo – uklízečka 

6.10.4 Hrozby 

• výběr vhodného dodavatele 

• neobdržení dotace 

• nezískání úvěru 

• devastace posezení pro občany 
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7 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU: REKONSTURKCE BUDOVY 

BÝVALÉ ŠKOLY NA D ŮM PRO SENIORY V OBCI LIPINKA 

Zatím není sestaven položkový rozpočet na financování akce Dům pro seniory v obci 

Lipinka, proto spolupracujeme s obcí Medlov, která v současné době již předělává budovu 

bývalé školy na Dům pro seniory II. Zapůjčené podklady od obce Medlov jsem si prošla, 

zvážila jsem možnosti objektu v obci Lipinka a poupravila jsem souhrnný rozpočet prací 

dle vlastního uvážení. 

Souhrnný rozpočet stavby je součet všech nákladů, které jsou potřeba pro realizování 

stavební zakázky. Umožňuje komplexní pohled na stavbu jako celek. Používá se především 

v dokumentaci pro stavební povolení. [23] 

Tab. 16. Souhrnný rozpočet – Dům pro seniory v Kč [vlastní] 

Stavební práce – HSV 2 023 912,-- 

Stavební práce – PSV 3 422 248,-- 

Montážní práce  462 878,-- 

Objektové přirážky 974 924,-- 

Zpracování projektu 100 000,-- 

Cena celkem 6 983 962,-- 

DPH 20 % 1 396 792,-- 

Celkem s DPH 8 380 754,-- 

 

Celkové náklady na vybudování domu pro seniory byly stanoveny na 8 380 754,-- Kč.  

Nyní si v následující podkapitole rozebereme blíže jednotlivé náklady. 
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7.1 Finanční náklady dle položek rozpočtu 

Každou položku souhrnného rozpočtu zpracuji podrobněji do tabulky.  

7.1.1 Stavební práce HSV 

HSV je zkratka pro hlavní stavební výrobu. V následující tabulce se podíváme na rozpočet 

hlavní stavební výroby. 

Tab. 17. Rekapitulace prací HSV [vlastní] 

Popis položky Cena v Kč 

Zemní práce 68 702,-- 

Hloubené vykopávky 143 076,-- 

Konstrukce ze zemin 5 508,-- 

Povrchové úpravy terénu 1 554,-- 

Základy 66 442,-- 

Zdi podpěrné a volné 229 960,-- 

Stěny a příčky 28 672,-- 

Stropy a stropní konstrukce 17 550,-- 

Úprava povrchů vnitřní 137 318,-- 

Úprava povrchů vnější 434 330,-- 

Podlahy a podlahové konstrukce 143 524,-- 

Lešení a stavební výtahy 133 500,-- 

Různé dokončující práce 101 882,-- 

Bourání konstrukcí 125 930,-- 

Demolice  280 372,-- 

Přesun hmot 105 592,-- 

HSV celkem 2 023 912,-- 
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Celkové náklady na hlavní stavební výrobu činí 2 023 912,-- Kč. Do hlavní stavební 

výroby především patří hrubá stavba objektu, inženýrské sítě, tesařské konstrukce, 

pokrývačské konstrukce a další.  

 

Nejvyšší přísun finančních prostředků bude vyžadovat úprava vnějších povrchů, kdy částka 

byla přibližně stanovena na 435 tisíc Kč. Do této položky patří především zateplení 

budovy, čištění zdiva tlakovou vodou a povrchová úprava fasády. 

 

Druhou nejnáročnější finanční položkou je činnost demolice. Demolice bude probíhat 

uvnitř budovy. Bude provedena demolice stávajícího schodiště a zděných příček. 

Do položky demolice je také zahrnut odvoz a uložení suti na skládku. Předpokládané 

náklady převyšují částku 280 tisíc Kč.  

 

Třetí hlavní položkou v rozpočtu hlavní stavební výroby zaujímají zdi podpěrné a volné. 

Tato položka dosahuje téměř částky 230 tisíc Kč. Zdi budou vyzděné z bloků porotherm.  

 

Přibližně stejná částka byla stanovena u činností hloubené vykopávky, podlahy a podlahové 

konstrukce. Částky u obou položek mírně překročily částku 134 tisíc Kč. Do činnosti 

hloubené vykopávky patří různé zemní práce. Velká část finančních prostředků z položky 

podlah je počítána na vybetonování podlah a kari sítě. 

 

Částka nad 100. tisíc Kč je obsažena v celkovém rozpočtu ještě pět krát. První 

z nich je úprava povrchů vnitřní, tímto je myšleno udělání štukových omítek v dolním 

i horním patře a zateplení stropů polystyrénem, aby nedocházelo k úniku tepla 

v jednotlivých místnostech. Druhou položkou je lešení a stavební výtahy. V částce 

133 tisíc Kč je obsaženo postavení a zapůjčení lešení a stavebních výtahů. 

Dále pak bourání konstrukce, na kterou byla stanovena částka přesahující 125 tisíc Kč. 

Bourání konstrukcí obsahuje vybourání starých oken, přesekání otvorů na okna, vybourání 

starých dveří a také otlučení stávajících omítek.  
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Předposlední činností jsou různé dokončující práce, zametení v místnostech a chodbách, 

úklid staveniště a zakrývání stavby proti povětrnostním vlivům v průběhu stavby. Poslední 

položkou přesahující 100 tisíc Kč je přesun hmot, tedy nových materiálů, polotovarů 

a výrobků na staveniště.  

 

Z dalších činností, které se pohybují v rozmezí od 17 do 30 tisíc Kč, jmenujeme výstavbu 

stěn a příček, a kladení nových stropů a stropních konstrukcí. Nejmenší náklady tvoří 

položky úpravy zeminy a povrchové úpravy terénu. Jedná se o práce spojené 

s vybudováním nového vchodu do objektu. 

7.1.2 Stavební práce PSV 

Zkratka PSV znamená pomocnou neboli přidruženou stavební výrobu. Pod pojmem 

pomocná stavební výroba jsou myšleny práce: řemesla (klempířské, pokrývačské, 

truhlářské), instalace proti vlhkosti, tepelné instalace, vytápění, dokončovací práce 

a kompletace. [23] 
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Tab. 18. Rekapitulace prací PSV [vlastní] 

Popis položky  Cena v Kč 

Izolace proti vodě a vlhkosti 221 318,-- 

Izolace tepelné 17 714,-- 

Zdravotně – technické instalace budov 781 124,-- 

Ústřední vytápění 387 152,-- 

Konstrukce tesařské 112 438,-- 

Dřevostavby 303 256,-- 

Konstrukce klempířské 71 600,-- 

Krytiny tvrdé 360 772,-- 

Konstrukce truhlářské 728 840,-- 

Konstrukce zámečnické 21 576,-- 

Podlahy z dlaždic keramických 100 288,-- 

Podlahy terasové 19 678,-- 

Podlahy PVC 123 400,-- 

Obklady keramické 64 150,-- 

Nátěry 77 840,-- 

Malby 31 102,-- 

Ostatní práce neuvedené 0,-- 

PSV celkem 3 422 248,-- 

 

Celkové předpokládané náklady na pomocné, neboli přidružené stavební práce 

byly stanoveny ve výši 3 422 248,-- Kč. Z celkového rozpočtu na rekonstrukci budovy 

bývalé školy na dům pro seniory je částka na přidružené stavební práce právě největší. 
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Mezi pomocnými pracemi je zařazena činnost, která bude stát podle předpokládaných 

nákladů, přibližně 800 tisíc Kč. Je to zdravotně – technická instalace budov, která obsahuje 

výkopové práce na kanalizaci vnitřní, vodovod vnitřní, plynovod venkovní i vnitřní, 

potrubí na venkovní kanalizaci a vodovod. 

 

Druhou nejnáročnější finanční položkou rozpočtu PSV jsou truhlářské konstrukce, 

které překračují částku 720 tisíc Kč. Těmito činnostmi jsou myšleny dveře, zárubně a okna 

do celého objektu a venkovní podbití. 

 

Třetí nejvyšší položka je určena pro nové ústřední topení. Položka ústřední topení zahrnuje 

kotel, měděné potrubí, topná tělesa, termostatické hlavice a montáž. V rozpočtu je počítáno 

s částkou 387 tisíc Kč. 

 

V pořadí čtvrtá nejvyšší položka 360 tisíc Kč bude investována do krytiny. V částce 

360 tisíc Kč je započítáno odstranění staré krytiny, odvoz a uložení krytiny na skládku, 

dovoz nové krytiny a nová krytina. Na střechu budou použity plechové tabule.  

 

Poslední položkou přesahující částku 300 tisíc Kč je činnost dřevostavby. Do této činnosti 

patří výstavba altánku pro posezení obyvatelům penzionu, ale také pro místní občany a děti 

k trávení volnočasových aktivit. Do položky dřevostavby je také zahrnuto vybudování 

nového schodiště. Předpokládané náklady na schodiště byly stanoveny na 120 tisíc Kč. 

 

Částka přesahující 220 tisíc Kč je přidělena činnosti izolace proti vodě a vlhkosti. 

Jelikož je budova stará 130 let, musí dojít k řádnému odizolování vody a vlhkosti. Počítá 

se s dodatečnou izolací vnitřního i obvodového zdiva. 

 

Z dalších činností se pouze tři pohybují v rozmezí od 100 do 125 tisíc Kč, a to podlahy 

PVC, podlahy z keramických dlaždic a tesařské konstrukce. Tesařskými konstrukcemi 

je myšlena výměna celé střešní vazby, tedy odstranění staré vazby a odvoz a uložení 
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na skládku, pořízení a dovoz nového dřeva. Podlahy z keramických dlaždic budou 

v koupelně, na chodbách a v kuchyňce objektu. Naopak podlahy PVC (linoleum) budou 

umístěny do každé bytové jednotky a kanceláře. Linoleum bylo navrženo pro snadnou 

údržbu. 

 

Další činností jsou nátěry. Předpokládané náklady byly stanoveny přibližně na 78 tisíc Kč. 

Částka obsahuje nátěr zárubní, nátěr prahů, nátěr dřeva proti houbám a hmyzu. 

 

Konstrukce klempířské mírně překračují částku 70 tisíc Kč. Za klempířské konstrukce 

jsou považovány nové svody a okapy, závětrné lišty, oplechování střešních oken a komínu. 

 

Částku 70 tisíc Kč nepřekračují čtyři zbývající činnosti, a to keramické obklady, 

zámečnické konstrukce, malby a tepelné izolace. Keramické obklady budou použity 

ve všech koupelnách bytových jednotek. K zámečnickým pracím patří nakoupení zámků 

a jejich osazení. Na vymalování objektu je počítáno s částkou 31 tisíc Kč. Veškeré bytové 

jednotky budou vymalovány bílou barvou. Poslední položkou rozpočtu, 

a tedy tou nejmenší, u pomocných prací, jsou tepelné izolace. Tímto je myšlena izolace 

podlah, tedy podklad pod koberce. Do rozpočtu se počítá s izolačním podkladem Mirelon.  

Nekonvenční položkou v rozpočtu pomocné stavební výroby je položka ostatní práce 

neuvedené. Do této položky uvede stavební firma práce, které jsou nezbytné k provedení 

díla a vycházejí z projektové dokumentace, ale nejsou obsažené v rozpočtu. Práce 

musí být přesně specifikované.  

7.1.3 Montážní práce 

Třetí položku v souhrnném rozpočtu mají montážní práce. Tato položka se týká 

elektroinstalace.  

Předpokládané náklady na elektroinstalaci byly stanoveny firmou na částku 463 tisíc Kč. 

Do montážních prací je zahrnut veškerý materiál (rozvaděč, jistič, proudový chránič, 

kabely CYKY různého označení, hromosvod, svítidla, zásuvky, vypínače a přepínače, 

doprava a montáž). 
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7.1.4 Objektové přirážky 

Předposlední položku v souhrnném rozpočtu tvoří objektové přirážky.  

Tab. 19. Objektové přirážky [vlastní] 

Popis položky Cena v Kč 

Zařízení staveniště 187 938,-- 

Kompletační činnost  105 714,-- 

Provoz investora 93 968,-- 

Práce nepředvídatelného charakteru 587 304,-- 

Celkem 974 924,-- 

 

Celkové předpokládané náklady na objektové přirážky jsou vykalkulovány ve výši 

975 tisíc Kč.  

 

Náklady na zařízení stanoviště, které obvykle kryjí náklady na zajištění pomocných 

provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací, tvoří nejvyšší finanční 

zatížení. Jedná se především o finanční prostředky vynaložené za užívání základních 

prostředků, zejména stavebních objektů investora a jejich uvedení do původního stavu. 

Z částky je možné hradit vypracování dokumentace. 

 

Druhou položkou jsou kompletační činnosti, do kterých patří kompletace stavební 

a technologické části stavby. Pod pojmem kompletace stavební části stavby je provedení 

stavební části jedním zhotovitelem, zatímco kompletace technologické části stavby 

jsou činnosti spojené s prováděním strojírenských a elektrotechnických dodávek. 

Jedná se o souhrn činností spojených se zahrnutím nebo včleněním strojů, zařízení, 

přístrojů, souborů, prací a služeb do díla uskutečňované dodavatelskými formami. [23] 
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Dále je třeba počítat s provozem investora. Je to částka, která se projeví zvýšením 

rozpočtových nákladů z důvodu přestávek nařízených investorem nebo škodlivým 

prostředím vzniklé investorem.  

 

Poslední částka, 587 tisíc Kč je stanovena na práce nepředvídatelného charakteru. 

Tímto je myšlena například škoda vlivem přírodních podmínek.  

7.1.5 Zpracování projektu 

Na vypracování projektové dokumentace byla stanovena částka 100 tisíc Kč. Projekt musí 

být velice pečlivě zpracovaný, protože se přikládá k žádosti o dotaci a kvalitní projekt 

by značně mohl pomoci při získání dotace. 

Náklady na zpracování projektové dokumentace jsou uznatelné. 
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7.2 Přínosy a rizika realizace projektu 

V následující kapitole zhodnotím přínosy a rizika realizace projektu Rekonstrukce budovy 

bývalé školy na dům pro seniory v obci Lipinka. 

7.2.1 Přínosy realizace projektu 

Velkým přínosem realizace projektu pro žadatele bude celková rekonstrukce objektu 

budovy bývalé školy. Nejedná se pouze o rekonstrukci, ale v první řadě o využití volného 

prostoru, chátrající budovy, která nemá v současné době žádné uplatnění.  

První patro bude vybudováno s bezbariérovým přístupem, aby mohli být v domově 

ubytováni i občané na invalidním vozíku.  

Za objektem dojde k vybudování posezení pro relaxaci, které bude určeno 

nejenom obyvatelům penzionu k trávení volného času, ale také místním obyvatelům 

a především dětem.  

Z mého pohledu vidím přínos ve zviditelnění obce, výstavbou domova pro seniory. Obec 

Lipinka je velmi poklidná vesnice s krásnou přírodou. Poklid nenarušuje ani nadměrná 

doprava, přitom je zajištěna dopravní obslužnost. Tedy podle mého názoru, obec Lipinka 

je právě tou vesničkou, kde by mnozí z nás chtěli strávit své poklidné stáří.  

7.2.2 Rizika realizace projektu 

V době realizace projektu nebude dům pro seniory vytvářet žádné příjmy, pouze bude obec 

investovat do objektu bývalé školy.  

Vzhledem k výši požadovaných finančních prostředků bude během realizace 

nebo již po realizaci přezkoumána celá žádost, ať už kontrolou z Ministerstva zemědělství 

nebo v rámci povinného auditu. V průběhu žádosti o průběžnou či následnou platbu 

by mohla nastat situace, že některé položky výdajů nebudou schváleny jako způsobilé. 

Tímto by vznikl obci problém, musela by tyto náklady uhradit z vlastních prostředků. 

Proto obec musí prostudovat všechny materiály, smlouvu mezi poskytovatelem 

a příjemcem, a také pravidla pro poskytnutí dotace, aby nedošlo k situaci, kdy se budou 

muset vracet finanční prostředky poskytovateli dotace.  
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Obec musí přesně dodržovat harmonogram čerpání a vyúčtování dotace. Nesmí dojít 

ke zpoždění plateb ze strany obce.  

Riziko pro obec je také nezískání úvěru od banky, tímto by nebylo možné podat žádost 

o dotaci. Obec musí získat úvěr ve výši 2 miliony Kč a zbytek částky bude použit 

z výsledku hospodaření minulých let.  

Značným rizikem u realizace projektu je výběr vhodného dodavatele. Obec vyhlásí 

výběrové řízení na akci Dům pro seniory v obci Lipinka. Realizaci výběrového řízení 

pro nás bude zajišťovat specializovaná firma, které obecní zastupitelstvo dá konkrétní 

podklady pro výběr dodavatele. Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dojde k výběru 

dodavatele. Pro výběr dodavatele je velice důležité zjistit si bližší informace o firmě 

a o jejich uskutečněných zakázkách. Dodavatel musí být hlavně spolehlivý, 

aby nedocházelo ke zpoždění stavby a ke zvyšování nákladů na stavbu. 

Velké riziko představuje pro obec i jen nevědomky způsobená chyba, například pokud 

by bylo provedeno špatně výběrové řízení, došlo by ke zpoždění stavby nebo by nedošlo 

k včasnému finančnímu vypořádání, obec by přišla o část dotace, popřípadě o celou částku 

a to by vedlo ke zrušení obce samotné. Obec by nebyla schopna financovat celý projekt 

z rozpočtu obce. 

Riziko také představuje zdražení pohonných hmot a materiálu, které se do ČR dováží. 

Jelikož je ČR závislá na dovozu některých surovin (ropa), může dojít kdykoliv ke zvýšení 

ceny pohonných hmot, což by se značně projevilo i navýšením jednotlivých položek 

rozpočtu. 
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8 SHRNUTÍ FINANCOVÁNÍ CELÉHO PROJEKTU A DOPAD NA 

ROZPOČET OBCE 

Celkové náklady přestavby budovy bývalé školy na domov pro seniory byly stanoveny 

na 8 380 754,-- Kč. Uznatelnou částkou je ovšem jenom 6 983 962,-- Kč. Neuznatelnou 

částkou je DPH ve výši 1 396 792,-- Kč. 

Tab. 20. Souhrnné financování celého projektu [vlastní] 

Položka v % v Kč 

Podpora celkem: z toho 90 6 285 566,-- 

- finanční prostředky z EAFRD 75 4 714 174,-- 

- finanční prostředky ČR 25 1 571 392,-- 

Spolufinancování obce 10 698 396,-- 

Financování celkem 100 6 983 962,-- 

 

 

 

Obr. 17. Skutečná výše finančních prostředků v Kč [vlastní] 
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Pokud by došlo ke zrealizování akce Rekonstrukce budovy bývalé školy na dům 

pro seniory v obci Lipinka, obec by se podílela na spolufinancování ve výši 698 tisíc Kč, 

ale musela by také uhradit neuznatelné náklady tedy DPH ve výši 1 397 tisíc Kč. 

Tedy celková částka hrazená z rozpočtu obce by byla přibližně 2 miliony Kč. Jak již bylo 

uvedeno výše, obec by si vzala úvěr na částku 2 milióny Kč u banky a částku 

cca 100 tisíc Kč by uhradila z finančních přebytků hospodaření z minulých let. 

 

Obec by musela stanovit takový nájem, aby alespoň 80 % nákladů na provoz domu 

zaplatili jednotliví nájemníci, a zbytek nákladů bude financovaný z rozpočtu obce. 

Přijatelný nájem pro obě strany by byl v rozmezí 5 - 6 tisíc Kč/měsíc. 

 

Při sestavování rozpočtu budeme vycházet z výdajů, které jsou nám známé z udržování 

kulturního domu. Náklady jsem vynásobila čtyřmi, jelikož kulturní dům 

je pouze jednopatrový a netopí se v něm každý den. Měsíční zálohy na plyn 

jsou hypoteticky stanoveny ve výši 17 tisíc Kč a na elektrickou energii 12 tisíc Kč. Hrubá 

mzda uklízečky byla stanovena na 10 tisíc Kč/měsíc. V každém bytě bude nainstalován 

vodoměr a voda by byla splatná k 31. 3. na obecním úřadě stejně jako místní poplatky.  

 

Od května 2010 bude mít obec Lipinka jednoho zaměstnance na hlavní pracovní poměr. 

O pracovní místo jsme žádali na Úřadu práce v Olomouci. Zaměstnanec bude sekat trávu 

na veřejném prostranství a provádět údržbářské práce v budovách, které jsou ve vlastnictví 

obce (kulturní dům, obecní úřad, sklad, hasičská zbrojnice). Kdyby došlo ke zrealizování 

stavby domu pro seniory, dostal by zaměstnanec na starost i tuto nemovitost s okolím. 

V případě, že by již bylo práce pro jednoho zaměstnance mnoho, zažádala by obec v dalším 

roce o dva pracovníky. Jelikož úřad práce hradí více než poloviční částku na mzdu 

pracovníka, je to opět pro obec výhodné stejně jako veřejná služba. Obec bude hradit celou 

částku za odvody na sociální a zdravotní pojištění. Obec by si při financování celého platu 

pracovníka na plný úvazek nemohla dovolit.  
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Tab. 21. Plán hospodaření: ,,Dům pro seniory v obci Lipinka“ [vlastní] 

Náklady v Kč Výnosy v Kč 

- na topení 204 000,--  - nájemné 720 000,-- 

- elektrická energie 144 000,--  - ------------ 0,-- 

- uklízečka  120 000,--  - ------------ 0,-- 

- OSSZ + ZP 42 000,--  - ------------ 0,-- 

- rezerva  46 000,--  - ------------ 0,-- 

- pojištění budovy 30 000,-- - ------------ 0,-- 

- splátka úvěru  134 000,--  - ------------ 0,-- 

Celkem 720 000,-- Celkem  720 000,--  

 

Po konzultaci s panem starostou se domníváme, že náklady na topení, elektrickou energii, 

hrubý plat a pitnou vodu jsou adekvátní současným cenám. Při sestavení krátkého rozpočtu 

domu pro seniory bylo počítáno s částkou 6 tisíc Kč na měsíční nájemné pro jednoho 

obyvatele domu pro seniory. Zvlášť by obyvatelé platili poplatek za spotřebovanou vodu 

a poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu. Při stanovení nájemného 6 tis. Kč/měsíc 

by za rok byla vytvořena rezerva ve výši 46 tisíc Kč, která by byla použita na případnou 

rekonstrukci nebo opravu domu pro seniory.  

 

V rozpočtu domu pro seniory je zahrnutá částka 134 tisíc Kč určená na splátku úvěru. 

Tato částka je dostačující pouze na splátku úvěru, v případě, že by obec obdržela od banky 

úvěr 2 miliony Kč, na dobu 15 let s roční splátkou 134 tisíc Kč. Úroky z úvěru by tedy 

hradila obec ze svého rozpočtu. Úroky každou splátkou klesají, ale i tak je počítáno s tím, 

že by došlo k přeplacení částky téměř o 1 milion Kč. V rozpočtu obce by tedy musela 

být první rok vyhrazena minimálně částka 150 tisíc Kč na splátku úroků z úvěru. V dalších 

letech by docházelo postupně ke snižování částky za úroky z úvěru.  
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Raději budeme plánovat v rozpočtu částku 150 tisíc Kč po dobu 3 let, a poté bude 

do rozpočtu zahrnuta částka 100 tisíc Kč. Částka v rozpočtu se dá během roku 

kdykoliv snížit (samozřejmě i zvýšit). 

 

Při zrealizování stavby by obec musela vynaložit ze svého rozpočtu přibližně částku 

150 tisíc Kč na vybavení jednotlivých bytových jednotek. Pokoje budou vybaveny 

základním nábytkem: jedna postel, stolek a skříň. Náklady by neměly překročit částku 

15 tisíc Kč na jednu bytovou jednotku.  

 

Pokud by nedošlo k žádné jiné nečekané investici, než které jsou zahrnuty v rozpočtu domu 

pro seniory, obec by skutečně hradila pouze výši úroků z úvěru.  

 

Jak bylo uvedeno v tabulce 15 - Bilance příjmů a výdajů, obec měla na konci roku 2009 

částku 1,2 milionu Kč na základním běžném účtu. To je částka, kterou obec uspořila 

v předešlých letech a vytvářela si tak rozpočtový přebytek. Tato částka je dostatečná pro 

splácení úroků z úvěru a stačí i na chod běžného hospodaření obce.  
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9 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ A VYHODNOCENÍ PROJEKTU 

V předcházejících kapitolách diplomové práce bylo možné získat přehled o financování 

projektu z rozpočtu Evropské unie, rozpočtu ČR a z rozpočtu obecního. 

 

Při přípravě žádosti o dotaci jsem si říkala, že nebude možné tento projekt zrealizovat, 

protože obec nebude mít dostatečné množství finančních prostředků pro financování 

tak velké akce jako je domov pro seniory. Naopak jsem byla velmi příjemně překvapena 

dotačními tituly, které je možné využít. Je pravda, že jsem se hodně zklamala v již výše 

zmíněné žádosti na Opravu budovy obecního úřadu. Proto jsem uvažovala, 

zda se do projektu Rekonstrukce budovy bývalé školy na dům pro seniory v obci Lipinka 

pustit a zkusit přijít na nějaké optimální řešení, které by bylo zároveň i pro obec 

realizovatelné.  

 

Podle mého názoru je Program rozvoje venkova výhodný pro obec. Po sestavení plánu 

financování domu pro seniory, obec bude financovat pouze úroky z úvěru. Na splátku 

úvěru by měly být použity peněžní prostředky vybrané od obyvatel domu pro seniory 

za nájemné. Obec bude také muset financovat vybavení bytových jednotek ve výši 

150 tisíc Kč a zajištění výběrového řízení na dodavatele, které si nechá zpracovat 

specializovanou firmou. Přibližné náklady byly stanoveny na 5 tisíc Kč. Z hospodářského 

přebytku by měla být tedy celkově hrazena částka přibližně 300 tisíc Kč. 

 

Na neveřejném zasedání zastupitelstva obce jsem předložila diplomovou práci, hlavně část 

projekt, jednotlivým členům zastupitelstva. Jejich prvotní reakce byla spíše záporná. 

Zastupitelstvo obce má velké obavy z financování tak velkého projektu. Tato práce měla 

mimo jiné za cíl přesvědčit právě zastupitele i tak malé obce, že existuje možnost realizace 

tak velkého projektu. Po objasnění dotazů ze strany zastupitelstva obce jim v konečné fázi 

připadal projekt zajímavý z důvodu, že budova bývalé školy chátrá stále víc a její oprava 

je nevyhnutelná, tak proč neudělat něco pro místní občany a nezkusit jim zajistit klidné 

a bezstarostné stáří.  
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Žádost o dotaci obec podá, jakmile dojde k vyhlášení PRV na rok 2010. Domnívám se, 

že to bude stejně jako v roce 2009 měsíc říjen. Na internetových stránkách SZIF není zatím 

vyhlášeno žádné datum pro rok 2010.  

 

Financování domu pro seniory vypadá velmi optimisticky, nesmíme ovšem zapomenout 

na již výše zmíněná rizika, odebrání části dotace a velmi přísné kontroly ze strany 

poskytovatele dotace. I když obec chybu napraví, peníze jí nikdo nevrátí. V případě 

financování celého projektu nebo jen poloviny projektu by bylo pro obec ,,smrtelné“. Obec 

není schopna financovat tak velkou částku ze svého rozpočtu. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo vypracovat projekt Rekonstrukce budovy bývalé 

školy na dům pro seniory v obci Lipinka. 

V teoretické části práce byly vysvětleny základní pojmy týkající se obce, působnosti obce, 

orgány obce a finanční hospodaření obce. V posledním tématu v části teoretické byly 

popsány finanční výpomoci, dotace z tuzemských rozpočtů a z rozpočtů Evropské unie. 

Čerpání z fondů EU se dostává stále více do popředí. Je to způsobeno tím, že Evropská 

unie poskytuje vysoké finanční částky na zrealizování projektů.  

V úvodní praktické části je popsána obce Lipinka, od její historie až po současnost. 

Tato část se také zabývá analýzou hospodaření obce v jednotlivých letech 2006 – 2009. 

Především jsem zde nastínila příjmy a výdaje rozpočtu obce Lipinka. 

V neposlední řadě bylo mou snahou vypracovat žádost o dotaci do Programu rozvoje 

venkova na projekt Rekonstrukce budovy bývalé školy na dům pro seniory v obci Lipinka.  

Obec bude žádat o dotace z EAFRD, který financuje Evropská unie a pro Českou republiku 

jej zastřešuje Ministerstvo zemědělství. Vhodný pro již výše zmíněný projekt je Program 

rozvoje venkova. Z rozpočtu je poskytnuto 90 % celkových uznatelných nákladů, 

kdy 75 % je přímo z EAFRD a 25 % je financování z rozpočtu ČR. Obec se podílí 

na financování akce pouze ve výši 10 % uznatelných nákladů. V případě, že by obec 

požádala o dotaci Olomoucký kraj, byla by částka spolufinancování z rozpočtu obce 

40 % celkových nákladů. 

Na základě vypracování plánu financování je zřejmé, že získání finančních prostředků 

z fondu EU je pro obec velmi výhodné. Obec není schopna financovat tak náročný projekt 

jako je Rekonstrukce budovy bývalé školy na dům pro seniory v obci Lipinka z vlastních 

finančních prostředků.  

V případě získání finančních prostředků na projekt Rekonstrukce budovy bývalé školy 

na dům pro seniory v obci Lipinka by musela obec zažádat o úvěr od banky na částku 

2 miliony Kč a částku přibližně 300 tisíc Kč by financovala z rozpočtového přebytku. 

Výše úvěru v žádném případě neohrozí běžný chod hospodaření obce. 

V závěru práce je zhodnocení financování celého projektu a dopad realizace projektu 

na rozpočet obce. V této části je zpracován rozpočet financování domu pro seniory, 
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kdy bylo zjištěno, že obec v případě realizace projektu bude financovat pouze úroky 

z úvěru. Splátku úvěru i chod domu pro seniory bude financován z vybraného nájemného 

od obyvatel domu.  

Pokud by tedy veškeré aktivity probíhaly podle vypracovaného projektu, již před 

vánočními svátky roku 2011 by byl dům pro seniory obydlen. 

V případě, že dojde k realizaci projektu, bude spokojeno nejen zastupitelstvo obce, 

ale hlavně občané, kteří najdou ubytování v domově pro seniory. 
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PŘÍLOHA P IV 
Obec   LIPINKA 

Lipinka č.p. 82 p.Troubelice 783 83 
 

IČO : 00302911 
tel., fax : 583 435 179 
e-mail : obec@lipinka.cz 
www.lipinka.cz 
 

Milí občané, 

do rukou se Vám dostává kratičká anketa, ve které bychom Vás chtěli požádat o vyjádření 

Vašeho názoru na vybudování Domu pro seniory v obci Lipinka. Jak jistě mnozí z Vás ví, 

v obci Lipinka se nachází objekt budovy bývalé školy, který je ve velmi špatném stavu. 

Z této budovy bychom rádi vybudovali domov pro seniory. Než ale začneme uvažovat 

o přestavbě a podání žádosti o dotaci, rádi bychom znali Váš názor. Především musíme 

vědět, zda bude zájem o dům pro seniory z Vaší strany. 

Proto Vás žádám o vyplnění dotazníku a zaslání zpět na obecní úřad. Dotazník je možné 

také zaslat na výše uvedený email.  

Děkuji Vám 

Pavel Procházka 
starosta obce 
 

1. Měl/měla by jste zájem o ubytování v Domově pro seniory v obci Lipinka? 

ano    ne 

2. Jaké je Vaše pohlaví? 

žena    muž 

3. Ve které obci nyní bydlíte? 

4. Jaký je Váš věk?  

 



 

PŘÍLOHA P V 

 
          R O Z V A H A  ( B I L A N C E ) 
          územních samosprávných celk ů 
 
                                      
              sestavena k : 31.12.2007     v K č                                              
          
                                                              Název, sídlo a právní forma 
                rok    m ěsíc     I ČO           OKE Č           ú četní jednotky 
                                                              Obec Lipinka              
                2007     13      00302911      7511 00                                   
                                                              Lipinka 82                
                                                              78383 Lipinka                   
 

 
Název položky                                                  ú čet položka        Stav k 1.1.        Stav k ..... 
                                                                      číslo              -1-                 -2-   

A K T I V A  
            
A. Stálá aktiva 
   sou čet položek 9+15+26+33+41+206                                     001      12.276.569,60       12.333.9 46,10 

                                                                              
1. Dlouhodobý nehmotný majetek 
   Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                           (012)   002                                        
   Software                                                     (013)   003                                        
   Ocenitelná práva                                             (014)   004                                        
   Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                           (018)   005          23.852,00           23.852,00 
   Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                          (019)   006         196.112,00          196.112,00 
   Nedokon čený dlouhodobý nehmotný majetek                      (041)   007                                        
   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek              (051)   008                                        
   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (sou čet položek 2 až 8)           009         219.964,00           219.964,00 

                                                                              
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 
   Oprávky k nehmotným výsledk ům výzkumu a vývoje               (072)   010                                        
   Oprávky k softwaru                                           (073)   011                                        
   Oprávky k ocenitelným práv ům                                 (074)   012                                        
   Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majet ku           (078)   013                                        
   Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému maje tku          (079)   014                                        
   Oprávky k dlouhodobému nehmot.majetku celkem (so učet pol.10 až 14)   015                                        

                                                                       
3. Dlouhodobý hmotný majetek 
   Pozemky                                                      (031)   016       3.428.352,70        3.427.361,20 
   Um ělecká díla a p ředměty                                     (032)   017                                        
   Stavby                                                       (021)   018       7.904.044,00        7.904.044,00 
   Samostatné movité v ěci a soubory movitých v ěcí               (022)   019          76.422,50           76.422,50 
   P ěstitelské celky trvalých porost ů                           (025)   020                                        
   Základní stádo a tažná zví řata                               (026)   021                                        
   Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             (028)   022         304.855,40          313.223,40 
   Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                            (029)   023                                        
   Nedokon čený dlouhodobý hmotný majetek                        (042)   024         322.931,00          372.931,0 0 
   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek               (052)   025                                        
   Dlouhodobý hmotný majetek celkem (sou čet položek 16 až 25)           026      12.036.605, 60       12.093.982,10 

                                                                              
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 
   Oprávky ke stavbám                                           (081)   027                                        
   Oprávky k samostatným movitým v ěcem a soubor ům movitých v ěcí (082)   028                                        
   Oprávky k p ěstitelským celk ům trvalých porost ů               (085)   029                                        
   Oprávky k základnímu stádu a tažným zví řat ům                 (086)   030                                        
   Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku              (088)   031                                        
   Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetk u            (089)   032                                        
   Oprávky k dlouhodobému hmot.majetku celkem (sou čet pol. 27 až 32)    033                                        

                                                                         



 

Název položky                                                  ú čet položka        Stav k 1.1.        Stav k ..... 
                                                                      číslo              -1-                 -2-   
5. Dlouhodobý finan ční majetek 
   Majetkové ú časti v osobách s rozhodujícím vlivem             (0 61)   034                                        
   Majetkové ú časti v osobách s podstatným vlivem               (0 62)   035                                        
   Dlužné cenné papíry držené do splatnosti                     (063)   036                                        
   P ůj čky osobám ve skupin ě                                     (066)   037                                        
   Ostatní dlouhodobé p ůj čky                                    (067)   038                                        
   Ostatní dlouhodobý finan ční majetek                          (069)   039          20.000,00           20.000,00 
   Po řízovaný dlouhodobý finan ční majetek                       (043)   040                                        
   Dlouhodobý finan ční majetek celkem (sou čet položek 34 až 40)         041          20.000,00            20.000,00 

                                                                              
6.Majetek p řevzatý k privatizaci 
   Majetek p řevzatý k privatizaci                               (064)   204                                        
   Majetek p řevzatý k privatizaci v pronájmu                    (065)   205                                        
   Majetek p řevzatý k privatizaci celkem (sou čet položek 204 a 205)     206                                        

                                                                              
B. Ob ěžná aktiva 
   sou čet položek 51+75+89+119+124                                      042       1.384.406,12        1.788.8 52,93 

                                                                              
1. Zásoby 
   Materiál na sklad ě                                           (112)   043          25.557,75           24.537,82 
   Po řízení materiálu a Materiál na cest ě              (111 nebo 119)   044                                        
   Nedokon čená výroba                                           (121)   045                                        
   Polotovary vlastní výroby                                    (122)   046                                        
   Výrobky                                                      (123)   047                                        
   Zví řata                                                      (124)   048                                        
   Zboží na sklad ě                                              (132)    049                                        
   Po řízení zboží a Zboží na cest ě                     (131 nebo 139)   050                                        
   Zásoby celkem (sou čet položek 43 až 50)                              0 51          25.557,75           24.537,82 

                                                                              
2. Pohledávky 
   Odb ěratelé                                                   (311)   052                                        
   Sm ěnky k inkasu                                              (312)   053                                        
   Pohledávky za eskontované cenné papíry                       (313)   054                                        
   Poskytnuté provozní zálohy                                   (314)   055          15.562,00           12.062,00 
   Pohledávky za rozpo čtové p říjmy                              (315)   056           5.135,00              505,00 
   Ostatní pohledávky                                           (316)   057                                        
   Pohledávky zaniklé ČKA                                       (317)   21 4                                        
   Pohledávky z výb ěru daní a cel                               (318)   215                                        
   sou čet položek 52 až 57, 214 a 215                                   058          20.697,00           12.5 67,00 

                                                                              
   Pohledávky za ú častníky sdružení                             (358)   059                                        
   Sociální zabezpe čení a zdravotní pojišt ění                   (336)   060                                        
   Da ň z p říjm ů                                                 (3 41)   061                                        
   Ostatní p římé dan ě                                           (342)   062                                        
   Da ň z p řidané hodnoty                                        (343)   063                                        
   Ostatní dan ě a poplatky                                      (3 45)   064                                        
   Pohledávky z pevných termínových operací a opcí              (373)   065                                        
   sou čet položek 61 až 64                                              066                                        

                                                                              
   Pohledávky v zahrani čí                                       (371)   207                                         
   Pohledávky tuzemské                                          (372)   208                                        
   sou čet položek 207 a 208                                             209                                        

                                                                              
   Nároky na dotace a ostatní zú čtování se státním rozpo čtem    (346)   067                                        
   Nároky na dotace a ost.zú čtování s rozpo čtem územ.samos.celk ů(348)   068                                        
   sou čet položek 67 a 68                                               069                                        

                                                                              



 

Název položky                                                  ú čet položka        Stav k 1.1.        Stav k ..... 
                                                                      číslo              -1-                 -2-   
   Pohledávky za zam ěstnanci                                    (335)   070                                        
   Pohledávky z vydaných dluhopis ů                              (375)   071                                        
   Jiné pohledávky                                              (378)   072                                        
   Opravná položka k pohledávkám                                (391)   073                                        
   sou čet položek 70 až 73                                              074                                        
   Pohledávky celkem (sou čet položek 58+59+60+65+66+209+69+74)          075          20.697,00           12.567,00 

                                                                              
3. Finan ční majetek 
   Pokladna                                                     (261)   076                                        
   Peníze na cest ě                                           (+/-262)    077                                        
   Ceniny                                                       (263)   078             171,50               36,50 
   sou čet položek 76 až 78                                              079             171,50               36,50 

                                                                              
   B ěžný ú čet                                                   (241)   080                                        
   B ěžný ú čet fondu kulturních a sociálních pot řeb              (243)   081                                        
   Ostatní b ěžné ú čty                                           (245)   082                                        
   Vklady v zahrani ční m ěně v tuzemských bankách                (246)   210                                        
   Ú čty spravovaných prost ředk ů                                 (247)   216                                        
   Souhrnné ú čty                                                ( 248)   217                                        
   Ú čty pro sdílení daní, cel a d ělené správy                   (249)   218                                        
   sou čet položek 80 až 82 a 210, 216, 217 a 218                        083                                        

                                                                              
   Majetkové cenné papíry k obchodování                         (251)   084                                        
   Dlužné cenné papíry k obchodování                            (253)   085                                        
   Ostatní cenné papíry                                         (256)   086                                        
   Po řízení krátkodobého finan čního majetku                     (259)   087                                        
   sou čet položek 84 až 87                                              088                                        

                                                                              
   Finan ční majetek celkem (sou čet položek 79+83+88)                    089             171,50               36,50 

                                                                              
4. Ú čty rozpo čt.hospoda ření a další ú čty mající vztah k  rozpo čt.hospoda ření 
      a ú čty mimorozpo čtových prost ředk ů 
   Základní b ěžný ú čet                                          (231)   090       1.337.979,87        1.751.711,61 
   Vkladový výdajový ú čet                                       (232)   09 1                                        
   P říjmový ú čet                                                ( 235)   092                                        
   B ěžné ú čty pen ěžních fond ů                                   (236)   093                                        
   B ěžné ú čty státních fond ů                                    (224)   094                                        
   B ěžné ú čty finan čních fond ů                                  (225)   095                                        
   sou čet položek 90 až 95                                              096       1.337.979,87        1.751.7 11,61 

                                                                              
   Poskytnuté dotace organiza čním složkám státu                 (202)   097                                        
   Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému ú čtu                 (212)   098                                        
   Poskytnuté p řísp ěvky a dotace p řísp ěvkovým organizacím       (203)   099                                        
   Poskytnuté dotace ostatním subjekt ům                         (204)   100                                        
   Poskytnuté p řísp ěvky a dotace p řísp ěvkovým organizacím       (213)   101                                        
   Poskytnuté dotace ostatním subjekt ům                         (214)   102                                        
   sou čet položek 97 až 102                                             103                                        

                                                                              
   Poskytnuté návratné finan ční výpomoci mezi rozpo čty          (271)   104                                        
   Poskytnuté p řechodné výpomoci p řísp ěvkovým organizacím       (273)   105                                        
   Poskytnuté p řechodné výpomoci podnikatelským subjekt ům       (274)   106                                        
   Poskytnuté p řechodné výpomoci ostatním organizacím           (27 5)   107                                        
   Poskytnuté p řechodné výpomoci fyzickým osobám                (27 7)   108                                        
   sou čet položek 104 až 108                                            109                                        

                                                                              



 

Název položky                                                  ú čet položka        Stav k 1.1.        Stav k ..... 
                                                                      číslo              -1-                 -2-   
   Limity výdaj ů                                                (22 1)   110                                        
   Zú čtování výdaj ů územních samosprávných celk ů                (218)   111                                        
   Materiální náklady                                           (410)   112                                        
   Služby a náklady nevýrobní povahy                            (420)   113                                        
   Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám                   (430)   114                                        
   Mzdové a ostatní osobní náklady                              (440)   115                                        
   Dávky sociálního zabezpe čení                                 (450)   116                                        
   Manka a škody                                                (460)   117                                        
   Úroky                                                        (471)   219                                        
   Penále a poplatky                                            (472)   220                                        
   Kursové ztráty                                               (473)   221                                        
   Finan ční náklady                                             (474)   222                                        
   sou čet položek 112 až 117 a 219 až 222                               118                                        

                                                                              
   Prost ředky rozp.hospoda ření celk.(sou č.pol.96+103+109+110+111+118)   119       1.337.979, 87        1.751.711,61 

                                                                              
5. P řechodné ú čty aktivní 
   Náklady p říštích období                                      (381)   120                                        
   P říjmy p říštích období                                       (385)   121                                        
   Kurzové rozdíly aktivní                                      (386)   122                                        
   Dohadné ú čty aktivní                                         (388)   123                                        
   P řechodné ú čty aktivní celkem (sou čet položek 120 až 123)            124                                        

                                                                              
A K T I V A   C E L K E M 
   sou čet položek 01+42                                                 125      13.660.975,72       14.122.7 99,03 



 

Název položky                                                  ú čet položka        Stav k 1.1.        Stav k ..... 
                                                                      číslo              -3-                 -4-   

P A S I V A  
            
C. Vlastní zdroje krytí stálých a ob ěžných aktiv celkem 
   sou čet položek 130+131+213+138+141+151+158                           126      13.610.612,72       14.098.6 61,03 

                                                                              
1. Majetkové fondy a zvláštní fondy 
   Fond dlouhodobého majetku                                    (901)   127      12.276.569,60       1 2.333.946,10 
   Fond ob ěžných aktiv                                          (902)   128                                        
   Fond hospodá řské činnosti                                    (903)   129                                        
   Oce ňovací rozdíly z p řecen ění majetku a závazk ů           (+/-909)   130                                        
   Majetkové fondy celkem (sou čet položek 127 až 129)                   131      1 2.276.569,60       12.333.946,10 

                                                                              
   Fond privatizace                                             (904)   211                                        
   Ostatní fondy                                                (905)   212                                        
   sou čet položek 211 a 212                                             213                                        

                                                                              
2. Finan ční a pen ěžní fondy 
   Fond odm ěn                                                   (911)   132                                        
   Fond kulturních a sociálních pot řeb                          (912)   133                                        
   Fond rezervní                                                (914)   134                                        
   Fond reprodukce majetku                                      (916)   135                                        
   Pen ěžní fondy                                                (917)   136                                        
   Jiné finan ční fondy                                          ( 918)   137                                        
   Finan ční a pen ěžní fondy celkem (sou čet položek 132 až 137)          138                                        

                                                                              
3. Zvláštní fondy organiza čních složek státu 
   Státní fondy                                                 (921)   139                                        
   Ostatní zvláštní fondy                                       (922)   140                                        
   Fondy EU                                                     (924)   203                                        
   Zvláštní fondy org.složek státu celkem(sou čet pol.139 a 140 a 203)   141                                        

                                                                              
4. Zdroje krytí prost ředk ů rozpo čtového hospoda ření 
   Financování výdaj ů organiza čních složek státu                (201)   142                                        
   Financování výdaj ů územních samosprávných celk ů              (211)   143                                        
   Bankovní ú čty k limit ům organiza čních složek státu           (223)   144                                        
   Vyú čtování rozp.p říjm ů z b ěžné činnosti organiz.složek státu (205)   145                                        
   Vyú čtování rozp.p říjm ů z b ěžné činnosti územ.samospráv.celk ů (215)   146                                        
   Vyú čtování rozpo čtových p říjm ů z finan čního majetku OSS      (206)   147                                        
   Vyú čtování rozpo čtových p říjm ů z finan čního majetku ÚSC      (216)   148                                        
   Zú čtování p říjm ů územních samosprávných celk ů                (217)   149                                        
   P řijaté návratné finan ční výpomoci mezi rozpo čty             (272)   150                                        
   Zdroje krytí prost ředk ů rozp.hospoda ření cel.(sou č.pol.142 až 150)   151                                        

                                                                              
5. Hospodá řský výsledek 
   a) z hospod. činnosti USC a činnosti PO 
      Výsledek hospoda ření b ěžného ú četního období           (+/-963)   152                                        
      Nerozd ělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let       (+/ -932)   153                                        
      Výsledek hospoda ření ve schvalovacím řízení            (+/-931)   154                                        
   b) P řevod zú čtování p říjm ů a výdaj ů z minulých let        (+/-933)   155       1.287.6 16,87        1.727.573,61 
   c) Saldo výdaj ů a náklad ů                                 (+/-964)   156          41.291,25           62.280,32 
   d) Saldo p říjm ů a výnos ů                                  (+/-965)   157           5.135,00          -25.139,00 
   sou čet položek 152 až 157                                            158       1.334.043,12        1.764.7 14,93 

                                                                              



 

Název položky                                                  ú čet položka        Stav k 1.1.        Stav k ..... 
                                                                      číslo              -3-                 -4-   
D. Cizí zdroje 
   sou čet položek 160+166+189+196+201                                   159          50.363,00           24.1 38,00 

                                                                              
1. Rezervy 
   Rezervy zákonné                                              (941)   160                                        
2. Dlouhodobé závazky 
   Vydané dluhopisy                                             (953)   161                                        
   Závazky z pronájmu                                           (954)   162                                        
   Dlouhodobé p řijaté zálohy                                    (95 5)   163                                        
   Dlouhodobé sm ěnky k úhrad ě                                   (958)   164                                        
   Ostatní dlouhodobé závazky                                   (959)   165                                        
   Dlouhodobé závazky celkem (sou čet položek 161 až 165)                166                                        
3. Krátkodobé závazky 
   Dodavatelé                                                   (321)   167                                        
   Sm ěnky k úhrad ě                                              (322)    168                                        
   P řijaté zálohy                                               (324)   169                                        
   Ostatní závazky                                              (325)   170                                        
   Závazky zaniklé ČKA                                          (326)   223                                        
   P řijaté zálohy daní                                          (327)   224                                        
   Závazky z výb ěru daní a cel                                  (328 )   225                                        
   Závazky ze sdílených daní a cel                              (329)   226                                        
   Závazky z pevných termínových operací a opcí                 (373)   171                                        
   sou čet položek 167 až 171 a 223 až 226                               172                                        

                                                                              
   Závazky z upsaných nesplacených cenných papír ů a podíl ů      (367)   173                                        
   Závazky k ú častník ům sdružení                                (368)   1 74                                        
   sou čet položek 173 a 174                                             175                                        

                                                                              
   Zam ěstnanci                                                  (331)   176          15.380,00           16.6 14,00 
   Ostatní závazky v ůči zam ěstnanc ům                            (333)   177                                        
   sou čet položek 176 a 177                                             178          15.380,00           16.6 14,00 

                                                                              
   Závazky ze sociálního zabezpe čení a zdravotního pojišt ění    (336)   179           5.114,00            5.6 61,00 
   Da ň z p říjm ů                                                 (3 41)   180                                        
   Ostatní p římé dan ě                                           (342)   181           1.723,00            1.700,00 
   Da ň z p řidané hodnoty                                        (343)   182                                        
   Ostatní dan ě a poplatky                                      (3 45)   183                                        
   sou čet položek 180 až 183                                            184           1.723,00            1.7 00,00 

                                                                              
   Vypo řádání p řeplatk ů dotací a ost.závazk ů se stát.rozpo čtem  (347)   185                                        
   Vypo ř.p řeplatk ů dotací a ost.závazk ů s rozpo čtem úz.sam.celk ů(349)   186                                        
   sou čet položek 185 a 186                                             187                                        
   Jiné závazky                                                 (379)   188             146,00              163,00 
   Krátkodobé závazky celkem (sou čet.pol.172+175+178+179+184+187+188)   189          22.363,00           24.138,00 

                                                                              
4. Bankovní úv ěry a p ůj čky 
   Dlouhodobé bankovní úv ěry                                    (951)   190          28.000,00                     
   Krátkodobé bankovní úv ěry                                    (281)   191                                        
   Eskontované krátkodobé dluhopisy (sm ěnky)                    (282)   192                                        
   Vydané krátkodobé dluhopisy                                  (283)   193                                        
   Ostatní krátkodobé závazky (finan ční výpomoci)               (289)   194                                        
   sou čet položek 193 a 194                                             195                                        

                                                                              
   Bankovní úv ěry a p ůj čky celkem (sou čet položek 190+191+192+195)      196          28.00 0,00                     

                                                                              



 

Název položky                                                  ú čet položka        Stav k 1.1.        Stav k ..... 
                                                                      číslo              -3-                 -4-   
5. P řechodné ú čty pasivní 
   Výdaje p říštích období                                       (383)   197                                        
   Výnosy p říštích období                                       (384)   198                                        
   Kurzové rozdíly pasivní                                      (387)   199                                        
   Dohadné ú čty pasivní                                         (389)   200                                        
   P řechodné ú čty pasivní celkem (sou čet položek 197 až 200)            201                                        

                                                                              
P A S I V A    C E L K E M 
   sou čet položek 126+159                                               202      13.660.975,72       14.122.7 99,03 

 
 
 
                                                                              
 
Odesláno dne:           Razítko:              Podpi sový záznam statutárního orgánu ú četní jednotky 
                                              odpov ědná osoba:                  sestavil:              Okamžik 
sestavení: 

 
 
 
 
                                                                       telefon : 

 
                                                                              



 

                                                            
KEO 7.51   / U060p 

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ   ze dne: 12.02.2008 v 11:36 hod.  
                                                        
 
výkaz        :  R O Z V A H A  (Bilance) 
za období    :  13.2007  
ke dni       :  31.12.2007 
 
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 
            00302911  Obec Lipinka                                      
 
 
 



 

PŘÍLOHA P VI 

 
          R O Z V A H A  ( B I L A N C E ) 
          územních samosprávných celk ů 
 
                                      
              sestavena k : 31.12.2009     v K č                                              
          
                                                              Název, sídlo a právní forma 
                rok    m ěsíc     I ČO                          ú četní jednotky 
                                                              Obec Lipinka              
                2009     13      00302911                                               
                                                              Lipinka 82                
                                                              78383 Lipinka                   
                                                              Obec 
 
Název položky                                                  ú čet položka        Stav k 1.1.       Stav k 
31.12.2009 
                                                                      číslo              -1-                 -2-   

A K T I V A  
            
A. Stálá aktiva 
   sou čet položek 9+15+26+33+41+206                                     001      12.361.904,50       12.871.0 37,60 

                                                                              
1. Dlouhodobý nehmotný majetek 
   Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                           (012)   002                                        
   Software                                                     (013)   003                                        
   Ocenitelná práva                                             (014)   004                                        
   Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                           (018)   005          31.777,40           49.056,20 
   Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                          (019)   006         196.112,00          196.112,00 
   Nedokon čený dlouhodobý nehmotný majetek                      (041)   007                                        
   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek              (051)   008                                        
   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (sou čet položek 2 až 8)           009         227.889,40           245.168,20 

                                                                              
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 
   Oprávky k nehmotným výsledk ům výzkumu a vývoje               (072)   010                                        
   Oprávky k softwaru                                           (073)   011                                        
   Oprávky k ocenitelným práv ům                                 (074)   012                                        
   Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majet ku           (078)   013                                        
   Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému maje tku          (079)   014                                        
   Oprávky k dlouhodobému nehmot.majetku celkem (so učet pol.10 až 14)   015                                        

                                                                              
3. Dlouhodobý hmotný majetek 
   Pozemky                                                      (031)   016       3.426.246,20        3.427.268,20 
   Um ělecká díla a p ředměty                                     (032)   017                                        
   Stavby                                                       (021)   018       7.904.044,00        7.904.044,00 
   Samostatné movité v ěci a soubory movitých v ěcí               (022)   019          76.422,50          109.783,70 
   P ěstitelské celky trvalých porost ů                           (025)   020                                        
   Základní stádo a tažná zví řata                               (026)   021                                        
   Drobný dlouhodobý hmotný majetek                             (028)   022         334.371,40          577.642,50 
   Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                            (029)   023                                        
   Nedokon čený dlouhodobý hmotný majetek                        (042)   024         372.931,00          587.131,0 0 
   Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek               (052)   025                                        
   Dlouhodobý hmotný majetek celkem (sou čet položek 16 až 25)           026      12.114.015, 10       12.605.869,40 

                                                                              
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 
   Oprávky ke stavbám                                           (081)   027                                        
   Oprávky k samostatným movitým v ěcem a soubor ům movitých v ěcí (082)   028                                        
   Oprávky k p ěstitelským celk ům trvalých porost ů               (085)   029                                        
   Oprávky k základnímu stádu a tažným zví řat ům                 (086)   030                                        
   Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku              (088)   031                                        
   Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetk u            (089)   032                                        
   Oprávky k dlouhodobému hmot.majetku celkem (sou čet pol. 27 až 32)    033                                        

                                                                              



 

Název položky                                                  ú čet položka        Stav k 1.1.       Stav k 
31.12.2009 
                                                                      číslo              -1-                 -2-   
5. Dlouhodobý finan ční majetek 
   Majetkové ú časti v osobách s rozhodujícím vlivem             (0 61)   034                                        
   Majetkové ú časti v osobách s podstatným vlivem               (0 62)   035                                        
   Dlužné cenné papíry držené do splatnosti                     (063)   036                                        
   P ůj čky osobám ve skupin ě                                     (066)   037                                        
   Ostatní dlouhodobé p ůj čky                                    (067)   038                                        
   Ostatní dlouhodobý finan ční majetek                          (069)   039          20.000,00           20.000,00 
   Po řízovaný dlouhodobý finan ční majetek                       (043)   040                                        
   Dlouhodobý finan ční majetek celkem (sou čet položek 34 až 40)         041          20.000,00            20.000,00 

                                                                              
6.Majetek p řevzatý k privatizaci 
   Majetek p řevzatý k privatizaci                               (064)   204                                        
   Majetek p řevzatý k privatizaci v pronájmu                    (065)   205                                        
   Majetek p řevzatý k privatizaci celkem (sou čet položek 204 a 205)     206                                        

                                                                              
B. Ob ěžná aktiva 
   sou čet položek 51+75+89+119+124                                      042       1.743.174,99        1.296.1 96,47 

                                                                              
1. Zásoby 
   Materiál na sklad ě                                           (112)   043          23.499,82           22.383,22 
   Po řízení materiálu a Materiál na cest ě              (111 nebo 119)   044                                        
   Nedokon čená výroba                                           (121)   045                                        
   Polotovary vlastní výroby                                    (122)   046                                        
   Výrobky                                                      (123)   047                                        
   Zví řata                                                      (124)   048                                        
   Zboží na sklad ě                                              (132)    049                                        
   Po řízení zboží a Zboží na cest ě                     (131 nebo 139)   050                                        
   Zásoby celkem (sou čet položek 43 až 50)                              0 51          23.499,82           22.383,22 

                                                                              
2. Pohledávky 
   Odb ěratelé                                                   (311)   052                                        
   Sm ěnky k inkasu                                              (312)   053                                        
   Pohledávky za eskontované cenné papíry                       (313)   054                                        
   Poskytnuté provozní zálohy                                   (314)   055           3.598,00            1.062,00 
   Pohledávky za rozpo čtové p říjmy                              (315)   056             870,00            1.420,00 
   Ostatní pohledávky                                           (316)   057                                        
   Pohledávky zaniklé ČKA                                       (317)   21 4                                        
   Pohledávky z výb ěru daní a cel                               (318)   215                                        
   sou čet položek 52 až 57, 214 a 215                                   058           4.468,00            2.4 82,00 

                                                                              
   Pohledávky za ú častníky sdružení                             (358)   059                                        
   Sociální zabezpe čení a zdravotní pojišt ění                   (336)   060                                        
   Da ň z p říjm ů                                                 (3 41)   061                                        
   Ostatní p římé dan ě                                           (342)   062                                        
   Da ň z p řidané hodnoty                                        (343)   063                                        
   Ostatní dan ě a poplatky                                      (3 45)   064                                        
   Pohledávky z pevných termínových operací a opcí              (373)   065                                        
   sou čet položek 61 až 64                                              066                                        

                                                                              
   Pohledávky v zahrani čí                                       (371)   207                                         
   Pohledávky tuzemské                                          (372)   208                                        
   sou čet položek 207 a 208                                             209                                        

                                                                              
   Nároky na dotace a ostatní zú čtování se státním rozpo čtem    (346)   067                                        
   Nároky na dotace a ost.zú čtování s rozpo čtem územ.samos.celk ů(348)   068                                        
   sou čet položek 67 a 68                                               069                                        

                                                                              



 

Název položky                                                  ú čet položka        Stav k 1.1.       Stav k 
31.12.2009 
                                                                      číslo              -1-                 -2-   
   Pohledávky za zam ěstnanci                                    (335)   070                                        
   Pohledávky z vydaných dluhopis ů                              (375)   071                                        
   Jiné pohledávky                                              (378)   072                                        
   Opravná položka k pohledávkám                                (391)   073                                        
   sou čet položek 70 až 73                                              074                                        
   Pohledávky celkem (sou čet položek 58+59+60+65+66+209+69+74)          075           4.468,00            2.482,00 

                                                                              
3. Finan ční majetek 
   Pokladna                                                     (261)   076                                        
   Peníze na cest ě                                           (+/-262)    077                                        
   Ceniny                                                       (263)   078              26,50              476,50 
   sou čet položek 76 až 78                                              079              26,50              4 76,50 

                                                                              
   B ěžný ú čet                                                   (241)   080                                        
   B ěžný ú čet fondu kulturních a sociálních pot řeb              (243)   081                                        
   Ostatní b ěžné ú čty                                           (245)   082                                        
   Vklady v zahrani ční m ěně v tuzemských bankách                (246)   210                                        
   Ú čty spravovaných prost ředk ů                                 (247)   216                                        
   Souhrnné ú čty                                                ( 248)   217                                        
   Ú čty pro sdílení daní, cel a d ělené správy                   (249)   218                                        
   sou čet položek 80 až 82 a 210, 216, 217 a 218                        083                                        

                                                                              
   Majetkové cenné papíry k obchodování                         (251)   084                                        
   Dlužné cenné papíry k obchodování                            (253)   085                                        
   Ostatní cenné papíry                                         (256)   086                                        
   Po řízení krátkodobého finan čního majetku                     (259)   087                                        
   sou čet položek 84 až 87                                              088                                        

                                                                              
   Finan ční majetek celkem (sou čet položek 79+83+88)                    089              26,50              476,50 

                                                                              
4. Ú čty rozpo čt.hospoda ření a další ú čty mající vztah k  rozpo čt.hospoda ření 
      a ú čty mimorozpo čtových prost ředk ů 
   Základní b ěžný ú čet                                          (231)   090       1.715.180,67        1.270.854,75 
   Vkladový výdajový ú čet                                       (232)   09 1                                        
   P říjmový ú čet                                                ( 235)   092                                        
   B ěžné ú čty pen ěžních fond ů                                   (236)   093                                        
   B ěžné ú čty státních fond ů                                    (224)   094                                        
   B ěžné ú čty finan čních fond ů                                  (225)   095                                        
   sou čet položek 90 až 95                                              096       1.715.180,67        1.270.8 54,75 

                                                                              
   Poskytnuté dotace organiza čním složkám státu                 (202)   097                                        
   Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému ú čtu                 (212)   098                                        
   Poskytnuté p řísp ěvky a dotace p řísp ěvkovým organizacím       (203)   099                                        
   Poskytnuté dotace ostatním subjekt ům                         (204)   100                                        
   Poskytnuté p řísp ěvky a dotace p řísp ěvkovým organizacím       (213)   101                                        
   Poskytnuté dotace ostatním subjekt ům                         (214)   102                                        
   sou čet položek 97 až 102                                             103                                        

                                                                              
   Poskytnuté návratné finan ční výpomoci mezi rozpo čty          (271)   104                                        
   Poskytnuté p řechodné výpomoci p řísp ěvkovým organizacím       (273)   105                                        
   Poskytnuté p řechodné výpomoci podnikatelským subjekt ům       (274)   106                                        
   Poskytnuté p řechodné výpomoci ostatním organizacím           (27 5)   107                                        
   Poskytnuté p řechodné výpomoci fyzickým osobám                (27 7)   108                                        
   sou čet položek 104 až 108                                            109                                        

                                                                              



 

Název položky                                                  ú čet položka        Stav k 1.1.       Stav k 
31.12.2009 
                                                                      číslo              -1-                 -2-   
   Limity výdaj ů                                                (22 1)   110                                        
   Zú čtování výdaj ů územních samosprávných celk ů                (218)   111                                        
   Materiální náklady                                           (410)   112                                        
   Služby a náklady nevýrobní povahy                            (420)   113                                        
   Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám                   (430)   114                                        
   Mzdové a ostatní osobní náklady                              (440)   115                                        
   Dávky sociálního zabezpe čení                                 (450)   116                                        
   Manka a škody                                                (460)   117                                        
   Úroky                                                        (471)   219                                        
   Penále a poplatky                                            (472)   220                                        
   Kursové ztráty                                               (473)   221                                        
   Finan ční náklady                                             (474)   222                                        
   sou čet položek 112 až 117 a 219 až 222                               118                                        

                                                                              
   Prost ředky rozp.hospoda ření celk.(sou č.pol.96+103+109+110+111+118)   119       1.715.180, 67        1.270.854,75 

                                                                              
5. P řechodné ú čty aktivní 
   Náklady p říštích období                                      (381)   120                                        
   P říjmy p říštích období                                       (385)   121                                        
   Kurzové rozdíly aktivní                                      (386)   122                                        
   Dohadné ú čty aktivní                                         (388)   123                                        
   P řechodné ú čty aktivní celkem (sou čet položek 120 až 123)            124                                        

                                                                              
A K T I V A   C E L K E M 
   sou čet položek 01+42                                                 125      14.105.079,49       14.167.2 34,07 



 

Název položky                                                  ú čet položka        Stav k 1.1.       Stav k 
31.12.2009 
                                                                      číslo              -3-                 -4-   

P A S I V A  
            
C. Vlastní zdroje krytí stálých a ob ěžných aktiv celkem 
   sou čet položek 130+131+213+138+141+151+158                           126      14.061.539,49       14.121.7 94,07 

                                                                       
1. Majetkové fondy a zvláštní fondy 
   Fond dlouhodobého majetku                                    (901)   127      12.361.904,50       1 2.871.037,60 
   Fond ob ěžných aktiv                                          (902)   128                                        
   Fond hospodá řské činnosti                                    (903)   129                                        
   Oce ňovací rozdíly z p řecen ění majetku a závazk ů           (+/-909)   130                                        
   Majetkové fondy celkem (sou čet položek 127 až 129)                   131      1 2.361.904,50       12.871.037,60 

                                                                              
   Fond privatizace                                             (904)   211                                        
   Ostatní fondy                                                (905)   212                                        
   sou čet položek 211 a 212                                             213                                        

                                                                              
2. Finan ční a pen ěžní fondy 
   Fond odm ěn                                                   (911)   132                                        
   Fond kulturních a sociálních pot řeb                          (912)   133                                        
   Fond rezervní                                                (914)   134                                        
   Fond reprodukce majetku                                      (916)   135                                        
   Pen ěžní fondy                                                (917)   136                                        
   Jiné finan ční fondy                                          ( 918)   137                                        
   Finan ční a pen ěžní fondy celkem (sou čet položek 132 až 137)          138                                        

                                                                              
3. Zvláštní fondy organiza čních složek státu 
   Státní fondy                                                 (921)   139                                        
   Ostatní zvláštní fondy                                       (922)   140                                        
   Fondy EU                                                     (924)   203                                        
   Zvláštní fondy org.složek státu celkem(sou čet pol.139 a 140 a 203)   141                                        

                                                                              
4. Zdroje krytí prost ředk ů rozpo čtového hospoda ření 
   Financování výdaj ů organiza čních složek státu                (201)   142                                        
   Financování výdaj ů územních samosprávných celk ů              (211)   143                                        
   Bankovní ú čty k limit ům organiza čních složek státu           (223)   144                                        
   Vyú čtování rozp.p říjm ů z b ěžné činnosti organiz.složek státu (205)   145                                        
   Vyú čtování rozp.p říjm ů z b ěžné činnosti územ.samospráv.celk ů (215)   146                                        
   Vyú čtování rozpo čtových p říjm ů z finan čního majetku OSS      (206)   147                                        
   Vyú čtování rozpo čtových p říjm ů z finan čního majetku ÚSC      (216)   148                                        
   Zú čtování p říjm ů územních samosprávných celk ů                (217)   149                                        
   P řijaté návratné finan ční výpomoci mezi rozpo čty             (272)   150                                        
   Zdroje krytí prost ředk ů rozp.hospoda ření cel.(sou č.pol.142 až 150)   151                                        

                                                                              
5. Hospodá řský výsledek 
   a) z hospod. činnosti USC a činnosti PO 
      Výsledek hospoda ření b ěžného ú četního období           (+/-963)   152                                        
      Nerozd ělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let       (+/ -932)   153                                        
      Výsledek hospoda ření ve schvalovacím řízení            (+/-931)   154                                        
   b) P řevod zú čtování p říjm ů a výdaj ů z minulých let        (+/-933)   155       1.715.1 80,67        1.239.663,75 
   c) Saldo výdaj ů a náklad ů                                 (+/-964)   156           9.606,32           35.694,72 
   d) Saldo p říjm ů a výnos ů                                  (+/-965)   157         -25.152,00          -24.602,00 
   sou čet položek 152 až 157                                            158       1.699.634,99        1.250.7 56,47 

                                                                              



 

Název položky                                                  ú čet položka        Stav k 1.1.       Stav k 
31.12.2009 
                                                                      číslo              -3-                 -4-   
D. Cizí zdroje 
   sou čet položek 160+166+189+196+201                                   159          43.540,00           45.4 40,00 

                                                                              
1. Rezervy 
   Rezervy zákonné                                              (941)   160                                        
2. Dlouhodobé závazky 
   Vydané dluhopisy                                             (953)   161                                        
   Závazky z pronájmu                                           (954)   162                                        
   Dlouhodobé p řijaté zálohy                                    (95 5)   163                                        
   Dlouhodobé sm ěnky k úhrad ě                                   (958)   164                                        
   Ostatní dlouhodobé závazky                                   (959)   165                                        
   Dlouhodobé závazky celkem (sou čet položek 161 až 165)                166                                        
3. Krátkodobé závazky 
   Dodavatelé                                                   (321)   167                                        
   Sm ěnky k úhrad ě                                              (322)    168                                        
   P řijaté zálohy                                               (324)   169                                        
   Ostatní závazky                                              (325)   170                                        
   Závazky zaniklé ČKA                                          (326)   223                                        
   P řijaté zálohy daní                                          (327)   224                                        
   Závazky z výb ěru daní a cel                                  (328 )   225                                        
   Závazky ze sdílených daní a cel                              (329)   226                                        
   Závazky z pevných termínových operací a opcí                 (373)   171                                        
   sou čet položek 167 až 171 a 223 až 226                               172                                        

                                                                              
   Závazky z upsaných nesplacených cenných papír ů a podíl ů      (367)   173                                        
   Závazky k ú častník ům sdružení                                (368)   1 74                                        
   sou čet položek 173 a 174                                             175                                        

                                                                              
   Zam ěstnanci                                                  (331)   176          26.012,00           31.1 91,00 
   Ostatní závazky v ůči zam ěstnanc ům                            (333)   177                                        
   sou čet položek 176 a 177                                             178          26.012,00           31.1 91,00 

                                                                              
   Závazky ze sociálního zabezpe čení a zdravotního pojišt ění    (336)   179          13.353,00            9.8 26,00 
   Da ň z p říjm ů                                                 (3 41)   180                                        
   Ostatní p římé dan ě                                           (342)   181           3.874,00            4.053,00 
   Da ň z p řidané hodnoty                                        (343)   182                                        
   Ostatní dan ě a poplatky                                      (3 45)   183                                        
   sou čet položek 180 až 183                                            184           3.874,00            4.0 53,00 

                                                                              
   Vypo řádání p řeplatk ů dotací a ost.závazk ů se stát.rozpo čtem  (347)   185                                        
   Vypo ř.p řeplatk ů dotací a ost.závazk ů s rozpo čtem úz.sam.celk ů(349)   186                                        
   sou čet položek 185 a 186                                             187                                        
   Jiné závazky                                                 (379)   188             301,00              370,00 
   Krátkodobé závazky celkem (sou čet.pol.172+175+178+179+184+187+188)   189          43.540,00           45.440,00 

                                                                              
4. Bankovní úv ěry a p ůj čky 
   Dlouhodobé bankovní úv ěry                                    (951)   190                                        
   Krátkodobé bankovní úv ěry                                    (281)   191                                        
   Eskontované krátkodobé dluhopisy (sm ěnky)                    (282)   192                                        
   Vydané krátkodobé dluhopisy                                  (283)   193                                        
   Ostatní krátkodobé závazky (finan ční výpomoci)               (289)   194                                        
   sou čet položek 193 a 194                                             195                                        

                                                                              
   Bankovní úv ěry a p ůj čky celkem (sou čet položek 190+191+192+195)      196                                        

                                                                              



 

Název položky                                                  ú čet položka        Stav k 1.1.       Stav k 
31.12.2009 
                                                                      číslo              -3-                 -4-   
5. P řechodné ú čty pasivní 
   Výdaje p říštích období                                       (383)   197                                        
   Výnosy p říštích období                                       (384)   198                                        
   Kurzové rozdíly pasivní                                      (387)   199                                        
   Dohadné ú čty pasivní                                         (389)   200                                        
   P řechodné ú čty pasivní celkem (sou čet položek 197 až 200)            201                                        

                                                                              
P A S I V A    C E L K E M 
   sou čet položek 126+159                                               202      14.105.079,49       14.167.2 34,07 

 
 
 
                                                                              
 
Odesláno dne:           Razítko:              Podpi sový záznam statutárního orgánu ú četní jednotky 
                                              odpov ědná osoba:                  sestavil:              Okamžik 
sestavení: 

 
 
 
 
                                                                       telefon : 

 
                                                                              



 

                                                            
KEO 7.65c  / U060p 

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ   ze dne: 01.03.2010 v 10:20 hod.  
                                                        
 
výkaz        :  R O Z V A H A  (Bilance) 
za období    :  13.2009  
ke dni       :  31.12.2009 
 
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 
            00302911  Obec Lipinka                                      
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA P VII 

 
Ministerstvo financí                                                                                                           
schváleno čj. 111/138 224/2002                                                                           F I N   2 - 12 M      
                                                                                                                               

 
               VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN ĚNÍ ROZPOČTU 
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ 

OBCÍ 
                            
                            sestavený k 31.12.2007   v K č                                  

                              
                                                                    
                               Rok     M ěsíc      I ČO               
                                                                    
                               2007      13         00302911        
                                                                    

 
Název nad řízeného orgánu          : 

Název a sídlo vykazující jednotky :   Obec Lipinka                                        
                                     78383 Lipinka 
 
I. ROZPO ČTOVÉ PŘÍJMY 
                      
 
Paragraf  Položka                                                        Schválený                Rozp očet            Výsledek od 
                                                                          rozpo čet        %     po zm ěnách      %    za čátku roku 
  a       b                                                                 -1-                    -2-                      -3-    

                                                                            
0000 1111 Da ň z p říjm ů fyz.osob ze záv. činnosti a funk čních požitk ů       260000.00  128.71      260000.00  128.71      334637.28 
0000 1112 Da ň z p říjm ů fyz.osob ze sam.výd ěl. činnosti                      40000.00   86.95       40000.00   86.95       34779.34 
0000 1113 Da ň z p říjm ů fyz.osob z kapitál.výnos ů                           20000.00  106.46       2 0000.00  106.46       21292.38 
0000 1121 Da ň z p říjm ů právnických osob                                   310000.00  134.26      315300.00  132.00      4162 00.56 
0000 1122 Da ň z p říjm ů právnických osob za obce                                0.00    0.00       28800.00  100.00       288 00.00 
0000 1211 Da ň z p řidané hodnoty                                           560000.00  100.76      560000.00  100.76      564230.00 
0000 1335 Poplatky za odn ětí pozemk ů pln ění funkcí lesa                        0.00    0.00           0.00    0.00           0.28 
0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu                         48000.00   97.99       4800 0.00   97.99       47033.00 
0000 1341 Poplatek ze ps ů                                                   3000.00   89.80        3000.00   89.80        2694. 00 
0000 1343 Poplatek za užívání ve řejného prostranství                        1000.00   32.00        1000.00   32.00         320.00 
0000 1344 Poplatek ze vstupného                                             1000.00  105.00        100 0.00  105.00        1050.00 
0000 1361 Správní poplatky                                                  1000.00   50.00        100 0.00   50.00         500.00 
0000 1511 Da ň z nemovitostí                                                50000.00  100.52       50000.00  100.52       50257.76 
0000 4112 Neinv.p řij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota č.vzta         6958.00  100.00        6958.00  100.0 0        6958.00 

                                                                            
000 **                                                                   1300958.00  115.97     133505 8.00  113.01     1508752.60 

                                                                            
1019 2131 P říjmy z pronájmu pozemk ů                                         9000.00  1 42.43        9000.00  142.43       12819.00 
1019 *    Ostatní zem ědělská a potr. činnost a rozvoj                        9000.00  142 .43        9000.00  142.43       12819.00 

                                                                            
101 **    Zem ěděl. a potrav. činnost a rozvoj                               9000. 00  142.43        9000.00  142.43       12819.00 

                                                                            
1039 2131 P říjmy z pronájmu pozemk ů                                        44000.00  1 01.09       44000.00  101.09       44481.00 
1039 *    Ostatní záležitosti lesního hospodá řství                         44000.00  101.09       44000.00  101.09       44481.00 

                                                                            
103 **    Lesní hospodá řství                                               44000.00  101.09       44000.00  101.09       44481 .00 

                                                                            
2141 2111 P říjmy z poskytování služeb a výrobk ů                             1000.00   17.50        1000.00   17.50         175.00 
2141 2112 P říjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za ú čelem prodeje         1000.00    5.50        1000.00     5.50          55.00 
2141 *    Vnit řní obchod                                                    2000.00   11.50        2000.00   11.50         230.00 
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214 **    Vnit řní obchod, služby a cestovní ruch                            2000.00   11.50        2000.00   11.50         230.00 

                                                                            
2310 2111 P říjmy z poskytování služeb a výrobk ů                            40000.00  105.48       40000.00  105.48       42191.00 
2310 2112 P říjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za ú čelem prodeje            0.00    0.00           0.00     0.00        1020.00 
2310 2324 P řijaté nekapitálové p řísp ěvky a náhrady                         46800.00  100 .00       46800.00  100.00       46800.00 
2310 *    Pitná voda                                                       86800.00  103.70       8680 0.00  103.70       90011.00 

                                                                            
231 **    Pitná voda                                                       86800.00  103.70       8680 0.00  103.70       90011.00 

                                                                            
2321 2111 P říjmy z poskytování služeb a výrobk ů                             7000.00   99.57        7000.00   99.57        6970.00 
2321 *    Odvád ění a čišt ění odpadních vod a nakládání s kaly               7 000.00   99.57        7000.00   99.57        6970.0 0 

                                                                            
232 **    Odvád ění a čišt ění odpadních vod                                  7 000.00   99.57        7000.00   99.57        6970.0 0 

                                                                            
3314 2111 P říjmy z poskytování služeb a výrobk ů                             1000.00   20.00        1000.00   20.00         200.00 
3314 *    Činnosti knihovnické                                              1000.00   20.00        1000.00   20.0 0         200.00 

                                                                            
331 **    Kultura                                                           1000.00   20.00        100 0.00   20.00         200.00 

                                                                            
3392 2132 P říjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí           15000.00   87.93       15000.00   87 .93       13189.50 
3392 *    Zájmová činnost v kultu ře                                        15000.00   87.93       15000.00   87.93       13189.50 

                                                                            
339 **    Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír                         15000.00   87.93       15000.00   87.93       13189.50 

                                                                            
3613 2132 P říjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí           40000.00  111.17       40000.00  111 .17       44469.00 
3613 *    Nebytové hospodá řství                                            400 00.00  111.17       40000.00  111.17       44469.00  

                                                                        
361 **    Rozvoj bydlení a bytové hospodá řství                             40000.00  111.17       40000.00  111.17       44469.00 

                                                                            
3639 2133 P říjmy z pronájmu movitých v ěcí                                   1000.00   78.0 0        1000.00   78.00         780.00 
3639 3111 P říjmy z prodeje pozemk ů                                             0.00    0.00           0.00    0.00        3705.00 
3639 *    Komunální služby a územní rozvoj jinde ne zařazené                 1000.00  448.50        1000.0 0  448.50        4485.00 

                                                                            
363 **    Komunální služby a územní rozvoj                                  1000.00  448.50        100 0.00  448.50        4485.00 

                                                                            
3725 2324 P řijaté nekapitálové p řísp ěvky a náhrady                          1000.00   66 .21        1000.00   66.21         662.14 
3725 *    Využívání a zneškod ňování komunálních odpad ů                      1000.00   66.21        1000.0 0   66.21         662.14 

                                                                            
372 **    Nakládání s odpady                                                1000.00   66.21        100 0.00   66.21         662.14 

                                                                            
6171 2324 P řijaté nekapitálové p řísp ěvky a náhrady                             0.00    0 .00           0.00    0.00        1329.50 
6171 *    Činnost místní správy                                                0.00    0.00           0.00    0.0 0        1329.50 

                                                                            
617 **    Regionální a místní správa                                           0.00    0.00           0.00    0.00        1329.50 

                                                                            
6310 2141 P říjmy z úrok ů ( část)                                            200 00.00  127.21       20000.00  127.21       25442.14  
6310 2142 P říjmy z podíl ů na zisku a dividend                               5000.00    0.00        5000.00    0.00           0. 00 
6310 *    Obecné p říjmy a výdaje z finan čních operací                      25000.00  101.77       25000.00  101.77       25442.14 

                                                                            
631 **    Obecné p říjmy a výdaje z finan čních oper                         25000.00  101.77       25000.00  101.77       25442.14 

                                                                            
                                                                            
PŘÍJMY celkem:   ************************************ **************      1532758.00  114.37     1566858. 00  111.88     1753040.88 
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II. ROZPO ČTOVÉ VÝDAJE 
                      
 
Paragraf  Položka                                                        Schválený                Rozp očet       %    Výsledek od 
                                                                          rozpo čet        %     po zm ěnách           za čátku roku 
  a       b                                                                 -1-                     -2 -                    -3-    

                                                                            
1039 5163 Služby pen ěžních ústav ů                                          23000.00   96.56       23000.00   96.56       22208.00 
1039 *    Ostatní záležitosti lesního hospodá řství                         23000.00   96.56       23000.00   96.56       22208.00 

                                                                            
103 **    Lesní hospodá řství                                               23000.00   96.56       23000.00   96.56       22208 .00 

                                                                            
2141 5169 Nákup ostatních služeb                                            1000.00  218.00        220 0.00   99.09        2180.00 
2141 5222 Neinvesti ční transfery ob čanským sdružením                        5000.00   8 9.88        5000.00   89.88        4494.00 
2141 *    Vnit řní obchod                                                    6000.00  111.23        7200.00   92.69        6674.00 

                                                                            
214 **    Vnit řní obchod, služby a cestovní ruch                            6000.00  111.23        7200.00   92.69        6674.00 

                                                                            
2212 5021 Ostatní osobní výdaje                                             5000.00   80.40        500 0.00   80.40        4020.00 
2212 5139 Nákup materiálu jinde neza řazený                                  5000.00   12 .78        5000.00   12.78         639.00 
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva                                            5000.00   16.00        500 0.00   16.00         800.00 
2212 5169 Nákup ostatních služeb                                            3000.00    0.00        300 0.00    0.00           0.00 
2212 5171 Opravy a udržování                                               10000.00    0.00       1000 0.00    0.00           0.00 
2212 *    Silnice                                                          28000.00   19.50       2800 0.00   19.50        5459.00 
2219 5171 Opravy a udržování                                                2000.00    0.00        200 0.00    0.00           0.00 
2219 *    Ostatní záležitosti pozemních komunikací                          2000.00    0.00        200 0.00    0.00           0.00 

                                                                            
221 **    Pozemní komunikace                                               30000.00   18.20       3000 0.00   18.20        5459.00 

                                                                            
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost                             38000.00  100.03       3800 0.00  100.03       38012.00 
2221 *    Provoz ve řejné silni ční dopravy                                  38000.0 0  100.03       38000.00  100.03       38012.00 

                                                                         
222 **    Silni ční doprava                                                 38000.00  100.03       38000.00  100.03       38012.00 

                                                                            
2310 5021 Ostatní osobní výdaje                                            16000.00   86.89       1600 0.00   86.89       13902.00 
2310 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a p řísp ěvek na st.politiku zam ě         5000.00   93.60        5000.00   93.60        4680.00 
2310 5032 Povinné pojistné na ve řejné zdravotní pojišt ění                   2000.00   93.00        2000.00    93.00        1860.00 
2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                  7000.00    0.00        700 0.00    0.00           0.00 
2310 5139 Nákup materiálu jinde neza řazený                                  8000.00   13 .98        8000.00   13.98        1118.00 
2310 5154 Elektrická energie                                               60000.00   75.08       6000 0.00   75.08       45045.00 
2310 5169 Nákup ostatních služeb                                           45000.00   52.29       4500 0.00   52.29       23528.70 
2310 5171 Opravy a udržování                                              100000.00   31.69       5025 0.00   63.07       31694.53 
2310 5362 Platby daní a poplatk ů státnímu rozpo čtu                         47000.00   99.57       4 7000.00   99.57       46800.00 
2310 *    Pitná voda                                                      290000.00   58.15      24025 0.00   70.19      168628.23 

                                                                            
231 **    Pitná voda                                                      290000.00   58.15      24025 0.00   70.19      168628.23 

                                                                            
2333 5169 Nákup ostatních služeb                                            5000.00    0.00        500 0.00    0.00           0.00 
2333 *    Úpravy drobných vodních tok ů                                      5000.00    0. 00        5000.00    0.00           0.00 

                                                                            
233 **    Vodní toky a vodohospodá řská díla                                 5000.00    0.00        5000.00    0.00           0.00 

                                                                            
3111 5321 Neinvesti ční transfery obcím                                      2500.00  312.00        7800.00  100.00        7800.00 
3111 *    P ředškolní za řízení                                               2500.00  312.00        7800.00  100.00        7800 .00 
3117 5321 Neinvesti ční transfery obcím                                     50500.00  107.70       54500.00   99.80       5 4390.00 
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3117 *    První stupe ň základních škol                                     50500.00  107.70       54500.00   99.80       543 90.00 
3118 5321 Neinvesti ční transfery obcím                                     28528.00  114.02       32528.00  100.00       3 2528.00 
3118 *    Druhý stupe ň základních škol                                     28528.00  114.02       32528.00  100.00       325 28.00 

                                                                            
311 **    Za řízení p ředškolní výchovy a základního                         81528.00  116.18       94828.00   99.88       94 718.00 

                                                                            
3314 5021 Ostatní osobní výdaje                                             6000.00   78.00        600 0.00   78.00        4680.00 
3314 5136 Knihy, u čební pom ůcky a tisk                                      400 0.00  100.00        4000.00  100.00        4000.00 
3314 5139 Nákup materiálu jinde neza řazený                                  1000.00    0 .00         800.00    0.00           0.00 
3314 5167 Služby školení a vzd ělávání                                          0.0 0    0.00         200.00  100.00         200.00 
3314 *    Činnosti knihovnické                                             11000.00   80.73       11000.00   80.7 3        8880.00 
3319 5021 Ostatní osobní výdaje                                             1000.00  100.00        100 0.00  100.00        1000.00 
3319 *    Ostatní záležitosti kultury                                       1000.00  100.00        100 0.00  100.00        1000.00 

                                                                            
331 **    Kultura                                                          12000.00   82.33       1200 0.00   82.33        9880.00 

                                                                            
3326 5021 Ostatní osobní výdaje                                             1000.00    0.00        100 0.00    0.00           0.00 
3326 5169 Nákup ostatních služeb                                           10000.00    0.00       1000 0.00    0.00           0.00 
3326 *    Po řízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a h ist.       11000.00    0.00       11000.00    0.00           0.00 

                                                                            
332 **    Ochrana památek a pé če o kult.d ědictví a                         11000.00    0.00       11000.00    0.00           0.00 

                                                                            
3330 6323 Investi ční transfery církvím a náboženským spole čnostem          10000.00  100.00       10000.00  10 0.00       10000.00 
3330 *    Činnosti registrovaných církví a náboženských spole čností        10000.00  100.00       10000.00  100.0 0       10000.00 

                                                                            
333 **    Činnosti registrovaných církví a nábožen                         10000.00  100.00       10000.00  100.0 0       10000.00 

                                                                            
3341 5171 Opravy a udržování                                                5000.00   54.74        500 0.00   54.74        2737.00 
3341 *    Rozhlas a televize                                                5000.00   54.74        500 0.00   54.74        2737.00 

                                                                            
334 **    Sd ělovací prost ředky                                              5 000.00   54.74        5000.00   54.74        2737.0 0 

                                                                            
3392 5021 Ostatní osobní výdaje                                            25000.00   74.24       2500 0.00   74.24       18561.00 
3392 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a p řísp ěvek na st.politiku zam ě        10000.00   65.96       10000.00   65.96        6596.00 
3392 5032 Povinné pojistné na ve řejné zdravotní pojišt ění                   5000.00   52.46        5000.00    52.46        2623.00 
3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                  5000.00   72.20           0.00    0.00        3610.00 
3392 5139 Nákup materiálu jinde neza řazený                                  5000.00  210 .26       10000.00  105.13       10513.00 
3392 5153 Plyn                                                             50000.00   23.16       5000 0.00   23.16       11581.24 
3392 5154 Elektrická energie                                               11000.00   44.88       1100 0.00   44.88        4937.00 
3392 5169 Nákup ostatních služeb                                            2000.00  280.70        500 0.00  112.28        5614.00 
3392 5171 Opravy a udržování                                              200000.00   45.88      20000 0.00   45.88       91766.00 
3392 *    Zájmová činnost v kultu ře                                       313000.00   49.78      316000.00   49.30      155801.24 
3399 5021 Ostatní osobní výdaje                                                0.00    0.00        300 0.00   79.33        2380.00 
3399 5139 Nákup materiálu jinde neza řazený                                  1000.00   10 .05        1000.00   10.05         100.50 
3399 5169 Nákup ostatních služeb                                            1000.00    0.00        100 0.00    0.00           0.00 
3399 5173 Cestovné (tuzemské i zahrani ční)                                     0.00    0.0 0        1000.00   24.00         240.00 
3399 5175 Pohošt ění                                                         2000.00   25.07        2000.00   25.07         501.50 
3399 5194 V ěcné dary                                                       10000.00   35.62       10000.00   35.62         3562.00 
3399 *    Ostatní záležitost kultury, církví a sd ěl. prost ředk ů            14000.00   48.46       18000.00   37.69         6784.00 

                                                                            
339 **    Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír                        327000.00   49.72      334000.00   48.68      1 62585.24 

                                                                            
3421 5139 Nákup materiálu jinde neza řazený                                  2000.00   15 .00        2000.00   15.00         300.00 
3421 5156 Pohonné hmoty a maziva                                            1000.00  118.95        150 0.00   79.30        1189.50 
3421 5164 Nájemné                                                            100.00  100.00         10 0.00  100.00         100.00 
3421 5175 Pohošt ění                                                         1000.00    0.00        1000.00    0.00           0.00 
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3421 5194 V ěcné dary                                                        5000.00  257.85       13000.00   99.17        12892.50 
3421 5492 Dary obyvatelstvu                                                 2000.00  100.00        200 0.00  100.00        2000.00 
3421 *    Využití volného času d ětí a mládeže                              11100.00  148.49       19600.00   84.09       16482.00 

                                                                            
342 **    Zájmová činnost a rekreace                                       11100.00  148.49       19600.00   84.09       16482.00 

                                                                            
3631 5154 Elektrická energie                                               24000.00  108.01       2400 0.00  108.01       25921.60 
3631 5171 Opravy a udržování                                               10000.00   51.83       1000 0.00   51.83        5183.31 
3631 *    Ve řejné osv ětlení                                                34000.00   91.49       34000.00   91.49       311 04.91 

                                                                            
363 **    Komunální služby a územní rozvoj                                 34000.00   91.49       3400 0.00   91.49       31104.91 

                                                                            
3721 5169 Nákup ostatních služeb                                           10000.00   82.32       1000 0.00   82.32        8232.00 
3721 *    Sb ěr a svoz nebezpe čných odpad ů                                  10000.00   82.32       10000.00   82.32        8232.00 
3722 5169 Nákup ostatních služeb                                          100000.00   93.12      10000 0.00   93.12       93123.50 
3722 *    Sb ěr a svoz komunálních odpad ů                                  100000.00   93.12       100000.00   93.12       93123.50 

                                                                            
372 **    Nakládání s odpady                                              110000.00   92.14      11000 0.00   92.14      101355.50 

                                                                            
3745 5021 Ostatní osobní výdaje                                             5000.00  103.28        500 0.00  103.28        5164.00 
3745 5139 Nákup materiálu jinde neza řazený                                  3000.00   38 .02        3000.00   38.02        1140.50 
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva                                            3000.00    0.00        300 0.00    0.00           0.00 
3745 5169 Nákup ostatních služeb                                           70000.00  131.16       9200 0.00   99.79       91808.70 
3745 *    Pé če o vzhled obcí a ve řejnou zele ň                              81000.00  121.13      103000.00   95.26       98113.20 

                                                                            
374 **    Ochrana p řírody a krajiny                                        81000.00  121.13      103000.00   95.26       9 8113.20 

                                                                            
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                  5000.00   95.16        500 0.00   95.16        4758.00 
5512 5139 Nákup materiálu jinde neza řazený                                  5000.00  102 .94        5000.00  102.94        5147.00 
5512 5167 Služby školení a vzd ělávání                                       4000.0 0    0.00        4000.00    0.00           0.00 
5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahrani ční)                                  2000.00    0.0 0        2000.00    0.00           0.00 
5512 *    Požární ochrana - dobrovolná část                                16000.00   61.91        16000.00   61.91        9905.00 

                                                                            
551 **    Požární ochrana                                                  16000.00   61.91       1600 0.00   61.91        9905.00 

                                                                            
6112 5023 Odm ěny člen ů zastupitelstev obcí a kraj ů                        100000.00   90.44      1000 00.00   90.44       90440.00 
6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahrani ční)                                 10000.00   36.0 2       10000.00   36.02        3602.00 
6112 *    Zastupitelstva obcí                                             110000.00   85.49      11000 0.00   85.49       94042.00 

                                                                            
611 **    Zastupitelské orgány                                            110000.00   85.49      11000 0.00   85.49       94042.00 

                                                                            
6171 5011 Platy zam ěstnanc ů v pracovním pom ěru                            105000.00  106.60      105000.00  106.60      111925.00 
6171 5021 Ostatní osobní výdaje                                            20000.00  105.16       2000 0.00  105.16       21031.00 
6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a p řísp ěvek na st.politiku zam ě        50000.00   98.10       50000.00   98.10       49049.00 
6171 5032 Povinné pojistné na ve řejné zdravotní pojišt ění                  20000.00   97.39       20000.00    97.39       19477.00 
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojišt ění                             1000.00   74.80        1000.00   74.80         748.00 
6171 5136 Knihy, u čební pom ůcky a tisk                                     1500 0.00   83.09       15000.00   83.09       12463.60 
6171 5139 Nákup materiálu jinde neza řazený                                 30000.00   68 .71       30000.00   68.71       20612.50 
6171 5153 Plyn                                                             30000.00   55.79       3000 0.00   55.79       16736.85 
6171 5154 Elektrická energie                                                8000.00   75.95        800 0.00   75.95        6075.90 
6171 5161 Služby pošt                                                       3000.00   94.75        300 0.00   94.75        2842.50 
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací                          30000.00   63.29       3000 0.00   63.29       18986.61 
6171 5167 Služby školení a vzd ělávání                                      10000.0 0   97.80       10000.00   97.80        9780.00 
6171 5168 Služby zpracování dat                                             8000.00   86.44        800 0.00   86.44        6915.00 
6171 5169 Nákup ostatních služeb                                           50000.00   47.90       5000 0.00   47.90       23949.00 
6171 5171 Opravy a udržování                                               10000.00    5.80       1000 0.00    5.80         580.00 
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6171 5172 Programové vybavení                                              10000.00   22.51       1000 0.00   22.51        2251.00 
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahrani ční)                                  5000.00  140.9 4        7500.00   93.96        7047.00 
6171 5175 Pohošt ění                                                         2000.00    9.00        2000.00    9.00         180.00 
6171 5194 V ěcné dary                                                           0.00    0.00         550.00   91.45          503.00 
6171 5329 Ost.neinvest.transfery ve řejným rozpo čt ům územní úrovn ě           2000.00  100.00        2000.00  100.00        2000.00 
6171 5361 Nákup kolk ů                                                          0.00    0.00           0.00    0.00        1 000.00 
6171 5362 Platby daní a poplatk ů státnímu rozpo čtu                          1000.00    0.00        1000.00    0.00           0.00 
6171 6121 Budovy, haly a stavby                                            50000.00  100.00       5000 0.00  100.00       50000.00 
6171 *    Činnost místní správy                                           460000.00   83.51      463050.00   82.9 6      384152.96 

                                                                            
617 **    Regionální a místní správa                                      460000.00   83.51      46305 0.00   82.96      384152.96 

                                                                            
6310 5141 Úroky vlastní                                                     5000.00    6.46        500 0.00    6.46         323.10 
6310 5163 Služby pen ěžních ústav ů                                          11000.00   62.45       11000.00   62.45        6870.00 
6310 *    Obecné p říjmy a výdaje z finan čních operací                      16000.00   44.96       16000.00   44.96        7193.10 

                                                                            
631 **    Obecné p říjmy a výdaje z finan čních oper                         16000.00   44.96       16000.00   44.96        7193.10 

                                                                            
6320 5163 Služby pen ěžních ústav ů                                           8000.00   97.44        8000.00   97.44        7795.00 
6320 *    Pojišt ění funk čně nespecifikované                                 80 00.00   97.44        8000.00   97.44        7795.00  

                                                                            
632 **    Pojišt ění funk čně nespecifikované                                 80 00.00   97.44        8000.00   97.44        7795.00  

                                                                            
6399 5362 Platby daní a poplatk ů státnímu rozpo čtu                             0.00    0.00       2 8800.00  100.00       28800.00 
6399 *    Ostatní finan ční operace                                             0.00    0.00       28800.00  100.00       28800 .00 

                                                                            
639 **    Ostatní finan ční operace                                             0.00    0.00       28800.00  100.00       28800 .00 

                                                                            
6402 5364 Vratky ve ř.rozp.úst ř.úr.transfer ů posk.v min.rozp.obdobíc        13239.00  100.00       13239.00  100.00       13239.00 
6402 *    Finan ční vypo řádání minulých let                                 13239.00  100.00       13239.00  100.00       13239 .00 

                                                                            
640 **    Ostatní činnosti                                                 13239.00  100.00       13239.00  100.00       13239.00 

                                                                            
                                                                            
VÝDAJE celkem:   ********************************** ****************      1697867.00   77.34     173196 7.00   75.81     1313084.14 
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III. FINANCOVÁNÍ - t řída 8 
                                     
  
Název                                                    Číslo     Schválený               Rozpo čet            Výsledek od 
                                                         řádku      rozpo čet       %     po zm ěnách       %   za čátku roku 
text                                                       r          -1-                    -2-                     -3-   
                                                                                                                           

Krátkodobé financování z tuzemska  
Krátkodobé vydané dluhopisy                          (+) 8111           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis ů     (-) 8112           0.00    0.00           0.00     0.00           0.00 
Krátkodobé p řijaté p ůj čené prost ředky                (+) 8113           0.00    0.00            0.00    0.00           0.00 
Uhrazené splátky krátkodobých p řij.p ůj č.prost ředk ů   (-) 8114           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
Změna stavu krátkodobých prost ředk ů na bank.ú čtech (+/-) 8115      193109.00 -214.25      193109. 00 -214.25     -413731.74 
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-p říjmy   (+) 8117           0.00    0.00           0. 00    0.00           0.00 
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje   (-) 8118           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 

 
Dlouhodobé financování z tuzemska 
Dlouhodobé vydané dluhopisy                          (+) 8121           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis ů     (-) 8122           0.00    0.00           0.00     0.00           0.00 
Dlouhodobé p řijaté p ůj čené prost ředky                (+) 8123           0.00    0.00            0.00    0.00           0.00 
Uhrazené splátky dlouhodobých p řij.p ůj č.prost ředk ů   (-) 8124      -28000.00  100.00      -28000.00  100.00      -28000.00 
Změna stavu dlouhodobých prost ředk ů na bank.ú čtech (+/-) 8125           0.00    0.00           0. 00    0.00           0.00 
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-p říjmy   (+) 8127           0.00    0.00           0. 00    0.00           0.00 
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje   (-) 8128           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 

 
Krátkodobé financování ze zahrani čí 
Krátkodobé vydané dluhopisy                          (+) 8211           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis ů     (-) 8212           0.00    0.00           0.00     0.00           0.00 
Krátkodobé p řijaté p ůj čené prost ředky                (+) 8213           0.00    0.00            0.00    0.00           0.00 
Uhrazené splátky krátkodobých p řij.p ůj č.prost ředk ů   (-) 8214           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
Změna stavu krátkodobých prost ředk ů na bank.ú čtech (+/-) 8215           0.00    0.00           0. 00    0.00           0.00 
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-p říjmy   (+) 8217           0.00    0.00           0. 00    0.00           0.00 
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje   (-) 8218           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 

 
Dlouhodobé financování ze zahrani čí 
Dlouhodobé vydané dluhopisy                          (+) 8221           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis ů     (-) 8222           0.00    0.00           0.00     0.00           0.00 
Dlouhodobé p řijaté p ůj čené prost ředky                (+) 8223           0.00    0.00            0.00    0.00           0.00 
Uhrazené splátky dlouhodobých p řij.p ůj č.prost ředk ů   (-) 8224           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
Změna stavu dlouhodobých prost ředk ů na bank.ú čtech (+/-) 8225           0.00    0.00           0. 00    0.00           0.00 
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-p říjmy   (+) 8227           0.00    0.00           0. 00    0.00           0.00 
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje   (-) 8228           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 

 
                                                                                                                           

Opravné položky k pen ěžním operacím  
Oper.z pen ěž.ú čt ů org.nemaj.char.p říj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901           0.00    0.00           0.00    0.00        1775.00 
Nerealizované kurzové rozdíly                      (+/-) 8902           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
                                                                                                                           
F I N A N C O V Á N Í  (sou čet za t řídu 8)               8000      165109.00 -266.46      165109.00 -266.46     -439956.74 
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IV. REKAPITULACE P ŘÍJM Ů, VÝDAJ Ů A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE 
                                                                   
  
Název                                                    Číslo     Schválený               Rozpo čet            Výsledek od 
                                                         řádku      rozpo čet       %     po zm ěnách      %    za čátku roku 
text                                                       r         -41-                    -42-                   -43-   
                                                                                                                           
Třída 1 - Da ňové p říjmy                                  4010     1294 000.00  116.06     1328100.00  113.08     1501794.6 0 
Třída 2 - Neda ňové p říjmy                                4020      23180 0.00  103.79      231800.00  103.79      240583.28 
Třída 3 - Kapitálové p říjmy                              4030           0. 00    0.00           0.00    0.00        3705.00 
Třída 4 - P řijaté transfery                              4040        6958.00  100.00        6958.00  100.00        6958.00 
                                                                                                                           
PŘÍJMY CELKEM                                            4050     1532758.00  114.37     1566858.00  111 .88     1753040.88 
                                                                                                                           

 
KONSOLIDACE PŘÍJM Ů                                       4060           0.00    0.00           0.00    0.00           0. 00 
                                                                                                                           
2223 - P říjmy z finan.vypo ř.min.let mezi krajem a obce   4061           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
2226 - P říjmy z finan čního vypo řádání minulých let       4062           0.00    0.0 0           0.00    0.00           0.00 
2227 - P říjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 406 3           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
2441 - Splátky p ůj čených prost ředk ů od obcí              4070           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
2442 - Splátky p ůj čených prost ředk ů od kraj ů             4080           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
2443 - Splátky p ůj čených prost ředk ů od regionálních rad  4081           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
2449 - Ost.splátky p ůj č.prost ř.od ve ř.rozpo čt ů úz.úrov   4090           0.00    0.00           0. 00    0.00           0.00 
4121 - Neinvesti ční p řijaté transfery od obcí            4100           0 .00    0.00           0.00    0.00           0.00 
4122 - Neinvesti ční p řijaté transfery od kraj ů           4110           0.00    0.00           0. 00    0.00           0.00 
4123 - Neinvesti ční p řijaté transfery od regionál. rad   4111           0 .00    0.00           0.00    0.00           0.00 
4129 - Ost.neinvesti č.p řij.transfery od rozp.územ.úrovn ě 4120           0.00    0.00           0.00    0.00            0.00 
4133 - P řevody z vlastních rezervních fond ů              4130           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
4134 - P řevody z rozpo čtových ú čt ů                       4140           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
4139 - Ostatní p řevody z vlastních fond ů                 4150           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
4221 - Investi ční p řijaté transfery od obcí              4170           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00  
4222 - Investi ční p řijaté transfery od kraj ů             4180           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
4223 - Investi ční p řijaté transfery od regionálních rad  4181           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00  
4229 - Ost.invest.p řij.transfery od rozpo čt ů úz.úrovn ě   4190           0.00    0.00           0.00    0. 00           0.00 
ZJ 024 - Transfery p řijaté z území jiného okresu         4191           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
ZJ 025 - Splátky p ůj č.prost ředk ů p řij.z území jin.okre   4192           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
ZJ 028 - Transfery p řijaté z území jiného kraje          4193           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
ZJ 029 - Splátky p ůj č.prost ředk ů p řij.z území jin.kraj   4194           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
                                                                                                                           
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI                             4200     1532758.00  114.37     1566858.00  111 .88     1753040.88 
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IV. REKAPITULACE P ŘÍJM Ů, VÝDAJ Ů A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE 
                                                                   
 
Název položky                                            Číslo     Schválený               Rozpo čet            Výsledek od 
                                                         řádku      rozpo čet       %     po zm ěnách      %    za čátku roku 
text                                                       r         -41-                    -42-                   -43-   
                                                                                                                           
Třída 5 - B ěžné výdaje                                   4210     1637867.00   76.51     1671967.00   74.95     12 53084.14 
Třída 6 - Kapitálové výdaje                              4220       60000.00  100.00       60000.00  100 .00       60000.00 
                                                                                                                           
VÝDAJE CELKEM                                            4240     1697867.00   77.34     1731967.00   75.81     1313084.14 
                                                                                                                           

 
KONSOLIDACE VÝDAJŮ                                       4250           0.00    0.00           0.00    0.00           0. 00 
                                                                                                                           
5321 - Neinvesti ční transfery obcím                      4260       81528.00  116.18       94828.00   99.88       94718 .00 
5323 - Neinvesti ční transfery kraj ům                     4270           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5325 - Neinvesti ční transfery regionálním radám          4271           0.00    0.00           0.00    0.00           0 .00 
5329 - Ostatní neinv.transfery ve ř.rozpo čt ům územ.úrovn ě 4280        2000.00  100.00        2000.00  100.00         2000.00 
5342 - P řevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj ů      4281           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5344 - P řevody vlastním rezervním fond ům                 4290           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5345 - P řevody vlastním rozpo čtovým ú čt ům                4300           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5349 - Ostatní p řevody vlastním fond ům                   4310           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5366 - Výdaje z finan.vypo ř.min.let mezi krajem a obce   4321           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5367 - Výdaje z finan.vypo ř.min.let mezi obcemi          4322           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr.a obc. a DSO 4323           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5641 - Neinvesti ční p ůj čené prost ředky obcím             4330           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5642 - Neinvesti ční p ůj čené prost ředky kraj ům            4340           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5643 - Neinvesti ční p ůj čené prost ředky regionálním radám 4341           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5649 - Ost.neinv.p ůj č.prost ředky ve ř.rozpo čt ům úz.úrov   4350           0.00    0.00           0 .00    0.00           0.00 
6341 - Investi ční transfery obcím                        4360           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
6342 - Investi ční transfery kraj ům                       4370           0.00    0.00            0.00    0.00           0.00 
6345 - Investi ční transfery regionálním radám            4371           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
6349 - Ost.investi ční transfery ve ř.rozpo čt ům úz.úrovn   4380           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
6441 - Investi ční p ůj čené prost ředky obcím               4400           0.00    0.0 0           0.00    0.00           0.00 
6442 - Investi ční p ůj čené prost ředky kraj ům              4410           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
6443 - Investi ční p ůj čené prost ředky regionálním radám   4411           0.00    0.0 0           0.00    0.00           0.00 
6449 - Ost.investi č.p ůj č.prost ř.ve ř.rozpo čt ům úz.úrovn   4420           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okres u     4421       23528.00   99.53       23528.00   99.53       23418.00 
ZJ 027 - P ůj čené prost ředky poskyt. na území jin.okres   4422           0. 00    0.00           0.00    0.00           0.00 
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje       4423           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
ZJ 036 - P ůj č. prost ředky poskytnuté na území jin.kraj   4424           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
                                                                                                                           
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI                             4430     1697867.00   77.34     1731967.00   75.81     1313084.14 
                                                                                                                           

 
SALDO PŘÍJM Ů A VÝDAJ Ů PO KONSOLIDACI                     4440     -16510 9.00 -266.46     -165109.00 -266.46      439956.74 
Třída 8 - Financování                                    4450      165109.00 -266.46      165109.00 -266 .46     -439956.74 
                                                                                                                           

 
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ                                  4460           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI                        4470      165109.00 -266.46      165109.00 -2 66.46     -439956.74 
                                                                                                                           

 



 

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH Ú ČTECH 
                                        
  
Název                                                    Číslo     Po čáte ční    Stav ke konci     Zm ěna stavu 
                                                         řádku     stav k 1.1.   vykaz.období       bank.ú čtu 
text                                                       r          -61-            -62-             -63-   
                                                                                                              
Základní b ěžný ú čet                                      6010     13 37979.87       1751711.61      -413731.74 
Vkladový výdajový ú čet                                   6020           0.00             0.00            0.00 
Běžné ú čty pen ěžních fond ů                               6030           0.00             0.00            0.00 
Běžné ú čty celkem                                        60 40     1337979.87       1751711.61      -413731.74 
Bankovní ú čty k limit ům OS                               6050           0 .00             0.00            0.00 
Příjmový ú čet                                            6060           0.00             0.00            0.00 
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VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY 
                                 
  
 
Název                                                    Číslo     Schválený               Rozpo čet            Výsledek od 
                                                         řádku      rozpo čet       %     po zm ěnách       %   po čátku roku 
text                                                       r         -71-                   -72-                   -73-    

                                                                            
                                                                            
ZJ 024 Transfery p řijaté z území jiného okresu           7090           0.00    0.00           0.00    0.00           0.0 0 
2223 - P říjmy z fin.vypo řád.min.let mezi krajem a obce   7091           0.00     0.00           0.00    0.00           0.00 
2226 - P říjmy z fin.vypo řád.min.let mezi obcemi          7092           0.00     0.00           0.00    0.00           0.00 
4121 - Neinvesti ční p řijaté transfery od obcí            7100           0 .00    0.00           0.00    0.00           0.00 
4129 - Ost.neinvest.p řij.transfery od rozpo čt ů úz.úrovn ě 7110           0.00    0.00           0.00    0.00            0.00 
4221 - Investi ční p řijaté transfery od obcí              7120           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00  
4229 - Ost.invest.p řij.transfery od rozpo čt ů úz.úrovn ě   7130           0.00    0.00           0.00    0. 00           0.00 

                                                                            
ZJ 025 Splátky p ůj č.prost ředk ů p řij. z území jin.okres   7140           0.00    0.00            0.00    0.00           0.00 
2441 - Splátky p ůj čených prost ředk ů od obcí              7150           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
2449 - Ost.splátky p ůj č.prost ředk ů od ve ř.rozp.úz.úrov   7160           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 

                                                                            
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu       7170       23528.00   99.53       23528.00   99.53       23418.00 
5321 - Neinvesti ční transfery obcím                      7180       23528.00   99.53       23528.00   99.53       23418 .00 
5329 - Ost.neinvest.transfery ve ř.rozpo čt ům územ.úrovn ě  7190           0.00    0.00           0.00    0.0 0           0.00 
5366 - Výdaje z fin.vypo řád.min.let mezi krajem a obce   7191           0.00     0.00           0.00    0.00           0.00 
5367 - Výdaje z fin.vypo řádání min.let mezi obcemi       7192           0.00     0.00           0.00    0.00           0.00 
6341 - Investi ční transfery obcím                        7200           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
6349 - Ost.investi ční transfery ve ř.rozpo čt ům úz.úrovn   7210           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 

                                                                            
ZJ 027 P ůj čené prost ředky poskytnuté na území jin.okre   7220           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5641 - Neinvesti ční p ůj čené prost ředky obcím             7230           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5649 - Ost.neinv.p ůj č.prost ředky ve řej.rozp.územ.úrovn   7240           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
6441 - Investi ční p ůj čené prost ředky obcím               7250           0.00    0.0 0           0.00    0.00           0.00 
6449 - Ost.inv.p ůj č.prost ředky ve ř.rozpo čt ům územ.úrov   7260           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 

                                                                            
ZJ 028 - Transfery p řijaté z území jiného kraje          7290           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
2223 - P říjmy z fin.vypo řad.min.let mezi krajem a obce   7291           0.00     0.00           0.00    0.00           0.00 
2226 - P říjmy z fin.vypo řádání min.let mezi obcemi       7292           0.00     0.00           0.00    0.00           0.00 
4121 - Neinvesti ční p řijaté transfery od obcí            7300           0 .00    0.00           0.00    0.00           0.00 
4122 - Neinvesti ční p řijaté transfery od kraj ů           7310           0.00    0.00           0. 00    0.00           0.00 
4129 - Ost.neinvest.p řij.transfery od rozpo čt ů úz.úrovn ě 7320           0.00    0.00           0.00    0.00            0.00 
4221 - Investi ční p řijaté transfery od obcí              7330           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00  
4222 - Investi ční p řijaté transfery od kraj ů             7340           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
4229 - Ost.invest.p řij.transfery od rozpo čt ů úz.úrovn ě   7350           0.00    0.00           0.00    0. 00           0.00 
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Název záznamové položky                                  Číslo     Schválený               Rozpo čet            Výsledek od 
                                                           ZP       rozpo čet       %     po zm ěnách       %   po čátku roku 
text                                                       r         -71-                   -72-                   -73-    

                                                                            
 
                                                                            
ZJ 029 - Splátky p ůj č.prost ředk ů p řij. z území jin.kra   7360           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
2441 - Splátky p ůj čených prost ředk ů od obcí              7370           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
2442 - Splátky p ůj čených prost ředk ů od kraj ů             7380           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
2449 - Splátky p ůj č.prost ředk ů od ve ř.rozpo čt ů úz.úrov   7390           0.00    0.00           0. 00    0.00           0.00 

                                                                            
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje       7400           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5321 - Neinvesti ční transfery obcím                      7410           0.00    0.00           0.00    0.00           0 .00 
5323 - Neinvesti ční transfery kraj ům                     7420           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5329 - Ost.neinvest.transfery ve řej.rozpo čt ům úz.úrovn ě  7430           0.00    0.00           0.00    0.0 0           0.00 
5366 - Výdaje z fin.vypo řad.min.let mezi krajem a obce   7431           0.00     0.00           0.00    0.00           0.00 
5367 - Výdaje z fin.vypo řádání min.let mezi obcemi       7432           0.00     0.00           0.00    0.00           0.00 
6341 - Investi ční transfery obcím                        7440           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
6342 - Investi ční transfery kraj ům                       7450           0.00    0.00            0.00    0.00           0.00 
6349 - Ost.investi ční transfery ve ř.rozpo čt ů územ.úrov   7460           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 

                                                                            
ZJ 036 - P ůj čky poskytnuté na území jiného kraje         7470           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5641 - Neinvesti ční p ůj čené pros ředky obcím              7480           0.00    0.00            0.00    0.00           0.00 
5642 - Neinvesti ční p ůj čené prost ředky kraj ům            7490           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5649 - Neinvest.p ůj č.prost ředky ve ř.rozpo čt ům úz.úrovn   7500           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
6441 - Investi ční p ůj čené prost ředky obcím               7510           0.00    0.0 0           0.00    0.00           0.00 
6442 - Investi ční p ůj čené prost ředky kraj ům              7520           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
6449 - Ost.inv.p ůj č.prost ředky ve řej.rozpo čt ům úz.úrov   7530           0.00    0.00           0 .00    0.00           0.00 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. DOPL ŇUJÍCÍ UKAZATELE 
                           
 
Název ukazatele                                          Číslo     Schválený               Rozpo čet            Výsledek od 
                                                         řádku      rozpo čet       %     po zm ěnách       %   po čátku roku 
text                                                       r         -1-                     -2-                   -3-     

                                                                              
                                                         8010           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
                                                         8020           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
                                                         8030           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
                                                         8040           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
                                                         8050           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
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IX. P ŘIJATÉ TRANSFERY A P ŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, 
     STÁTNÍCH FOND Ů A REGIONÁLNÍCH RAD 
                                                     
 
   Ú čel. Č.územ.                                                   Výsledek od 
   znak   celku  Položka                                          po čátku roku 
                                                                               
      a       b     c                                                       93 
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X. TRANSFERY A P ŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ 
SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , REGIONÁlNÍM RADÁM, A DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ 
                                                                          
 
   Ú čel. Č.územ.                                                   Výsledek od 
   znak   celku  Položka                                          po čátku roku 
                                                                               
      a       b     c                                                      103 
                                                                               
 
 
XI. P ŘÍJMY Z ROZPO ČTU EU A SOUVISEJÍCÍ P ŘÍJMY  
                                                     
 
                                   Schválený       Rozpočet    Výsledek od 
  Par  Pol  Nástroj Zdroj           rozpo čet     po zm ěnách   po čátku roku 
                                                                                  
     a    b       c     d                  1              2              3 
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XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPO ČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 
                                                                 
 
                                   Schválený       Rozpočet    Výsledek od 
  Par  Pol  Nástroj Zdroj           rozpo čet     po zm ěnách   po čátku roku 
                                                                                  
     a    b       c     d                  1              2              3 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                             
 Poznámka:                                                                                                   
                                                                                                             
 Odesláno dne:                          Razítko:                      Podpis vedoucího vykazující jedn otky:  
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                      Odpovídající za údaje                  
                                                                      o rozpo čtu:                    tel.:   
                                                                                                             
 Došlo dne:                                                                                                  
                                                                      o skute čnosti:                 tel.:   
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                                                           KEO 7.65c  / U040p 

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ   ze dne: 01.03.2010 v 14:01 hod.  
                                                        
  
výkaz        :  FIN 2-12M  Výkaz pro hodnocení pln ění rozpo čt ů ÚSC a DSO 
za období    :  13.2007  
ke dni       :  31.12.2007 
 
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 
            00302911  Obec Lipinka                                      
 
Kontrolní vazby jsou v po řádku! 



 

PŘÍLOHA P VIII 

 

Ministerstvo financí                                                                                                           
schváleno čj. 111/138 224/2002                                                                           F I N   2 - 12 M      
                                                                                                                               

 
               VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN ĚNÍ ROZPOČTU 
   ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH 
SVAZKŮ OBCÍ 
                            
                            sestavený k 31.12.2009   v K č                                  

                              
                                                                    
                               Rok     M ěsíc      I ČO               
                                                                    
                               2009      13         00302911        
                                                                    

 
Název nad řízeného orgánu          : 

Název a sídlo vykazující jednotky :   Obec Lipinka                                        
                                     78383 Lipinka 
 
I. ROZPO ČTOVÉ PŘÍJMY 
                      
 
Paragraf  Položka                                                        Schválený                Rozp očet            Výsledek od 
                                                                          rozpo čet        %     po zm ěnách      %    za čátku roku 
  a       b                                                                 -1-                    -2-                      -3-    

                                                                            
0000 1111 Da ň z p říjm ů fyz.osob ze záv. činnosti a funk čních požitk ů       313000.00   91.20      286000.00   99.82      285471.08 
0000 1112 Da ň z p říjm ů fyz.osob ze sam.výd ěl. činnosti                      43000.00   42.27       19000.00   95.66       18174.81 
0000 1113 Da ň z p říjm ů fyz.osob z kapitál.výnos ů                           30000.00   86.78       3 0000.00   86.78       26033.03 
0000 1121 Da ň z p říjm ů právnických osob                                   475000.00   68.49      326000.00   99.79      3253 26.03 
0000 1122 Da ň z p říjm ů právnických osob za obce                                0.00    0.00       32340.00  100.00       323 40.00 
0000 1211 Da ň z p řidané hodnoty                                           680000.00   92.25      628000.00   99.89      627324.00 
0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu                         48000.00   93.30       4800 0.00   93.30       44783.00 
0000 1341 Poplatek ze ps ů                                                   3000.00   85.00        3000.00   85.00        2550. 00 
0000 1343 Poplatek za užívání ve řejného prostranství                        1000.00   65.00        1000.00   65.00         650.00 
0000 1344 Poplatek ze vstupného                                             1200.00   65.00        120 0.00   65.00         780.00 
0000 1361 Správní poplatky                                                  1000.00   10.00        100 0.00   10.00         100.00 
0000 1511 Da ň z nemovitostí                                                70000.00   83.63       59000.00   99.22       58540.00 
0000 4111 Neinvest.p řij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo čtu            0.00    0.00       20000.00  100.00       20000.00 
0000 4112 Neinv.p řij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dota č.vzta         7400.00  100.00        7400.00  100.0 0        7400.00 
0000 4116 Ostatní neinvesti č.p řijaté transfery ze stát.rozpo čtu                0.00    0.00       79837.00   89. 35       71334.00 
0000 4122 Neinvesti ční p řijaté transfery od kraj ů                              0.00    0.00       21 479.00  100.00       21479.00 

                                                                            
000 **                                                                   1672600.00   92.21     156325 6.00   98.66     1542284.95 

                                                                            
1019 2131 P říjmy z pronájmu pozemk ů                                        13000.00  1 19.56       16000.00   97.14       15543.00 
1019 *    Ostatní zem ědělská a potr. činnost a rozvoj                       13000.00  119 .56       16000.00   97.14       15543.00 

                                                                            
101 **    Zem ěděl. a potrav. činnost a rozvoj                              13000. 00  119.56       16000.00   97.14       15543.00 

                                                                            
1039 2131 P říjmy z pronájmu pozemk ů                                        44500.00   99.96       44500.00   99.96       44481.00 
1039 *    Ostatní záležitosti lesního hospodá řství                         44500.00   99.96       44500.00   99.96       44481.00 

                                                                            
103 **    Lesní hospodá řství                                               44500.00   99.96       44500.00   99.96       44481 .00 

                                                                            
2141 2111 P říjmy z poskytování služeb a výrobk ů                             1000.00    2.00        1000.00    2.00          20.00 
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2141 2112 P říjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za ú čelem prodeje         1000.00   23.50        1000.00    23.50         235.00 
2141 *    Vnit řní obchod                                                    2000.00   12.75        2000.00   12.75         255.00 

                                                                            
214 **    Vnit řní obchod, služby a cestovní ruch                            2000.00   12.75        2000.00   12.75         255.00 

                                                                            
2299 2210 P řijaté sank ční platby                                               0.00    0.00        3000.00  100.00        300 0.00 
2299 *    Ostatní záležitosti v doprav ě                                        0.00    0.0 0        3000.00  100.00        3000.00 

                                                                            
229 **    Ostatní činnost a nespecifikované výdaje                             0.00    0.00        3000.00  100.00        3000.00 

                                                                            
2310 2111 P říjmy z poskytování služeb a výrobk ů                            47000.00  102.15       48000.00  100.02       48010.00 
2310 2324 P řijaté nekapitálové p řísp ěvky a náhrady                         46800.00  100 .00       46800.00  100.00       46800.00 
2310 *    Pitná voda                                                       93800.00  101.08       9480 0.00  100.01       94810.00 

                                                                            
231 **    Pitná voda                                                       93800.00  101.08       9480 0.00  100.01       94810.00 

                                                                            
2321 2111 P říjmy z poskytování služeb a výrobk ů                             7000.00   98.21        7210.00   95.35        6875.00 
2321 *    Odvád ění a čišt ění odpadních vod a nakládání s kaly               7 000.00   98.21        7210.00   95.35        6875.0 0 

                                                                            
232 **    Odvád ění a čišt ění odpadních vod                                  7 000.00   98.21        7210.00   95.35        6875.0 0 

                                                                            
3314 2111 P říjmy z poskytování služeb a výrobk ů                             1000.00   21.00        1000.00   21.00         210.00 
3314 *    Činnosti knihovnické                                              1000.00   21.00        1000.00   21.0 0         210.00 

                                                                            
331 **    Kultura                                                           1000.00   21.00        100 0.00   21.00         210.00 

                                                                            
3392 2132 P říjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí           16000.00  100.68       17000.00   94 .76       16109.00 
3392 2310 P říjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.m ajet            0.00    0.00        1000.00   80.00          800.00 
3392 *    Zájmová činnost v kultu ře                                        16000.00  105.68       18000.00   93.94       16909.00 

                                                                            
339 **    Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír                         16000.00  105.68       18000.00   93.94       16909.00 

                                                                            
3613 2132 P říjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí           60000.00   87.17       60000.00   87 .17       52300.00 
3613 2133 P říjmy z pronájmu movitých v ěcí                                   1000.00    0.0 0        1000.00    0.00           0.00 
3613 *    Nebytové hospodá řství                                            610 00.00   85.74       61000.00   85.74       52300.00  

                                                                            
361 **    Rozvoj bydlení a bytové hospodá řství                             61000.00   85.74       61000.00   85.74       52300.00 

                                                                            
3639 2133 P říjmy z pronájmu movitých v ěcí                                      0.00    0.0 0         400.00   97.50         390.00 
3639 *    Komunální služby a územní rozvoj jinde ne zařazené                    0.00    0.00         400.0 0   97.50         390.00 

                                                                            
363 **    Komunální služby a územní rozvoj                                     0.00    0.00         40 0.00   97.50         390.00 

                                                                            
3725 2324 P řijaté nekapitálové p řísp ěvky a náhrady                          1600.00   53 .13        1600.00   53.13         850.00 
3725 *    Využívání a zneškod ňování komunálních odpad ů                      1600.00   53.13        1600.0 0   53.13         850.00 

                                                                            
372 **    Nakládání s odpady                                                1600.00   53.13        160 0.00   53.13         850.00 

                                                                            
3745 2324 P řijaté nekapitálové p řísp ěvky a náhrady                             0.00    0 .00        2000.00   69.10        1382.08 
3745 *    Pé če o vzhled obcí a ve řejnou zele ň                                  0.00    0.00        2000.00   69.10        1382.08 

                                                                            
374 **    Ochrana p řírody a krajiny                                            0.00    0.00        2000.00   69.10        1382.08 

                                                                            
6171 2324 P řijaté nekapitálové p řísp ěvky a náhrady                          1500.00    0 .00        1500.00    0.00           0.00 
6171 3113 P říjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého maje tku             0.00    0.00        2000.00  100.00         2000.00 
6171 *    Činnost místní správy                                             1500.00  133.33        3500.00   57.1 4        2000.00 
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617 **    Regionální a místní správa                                        1500.00  133.33        350 0.00   57.14        2000.00 

                                                                            
6310 2141 P říjmy z úrok ů ( část)                                            330 00.00   49.81       17000.00   96.70       16438.58  
6310 2142 P říjmy z podíl ů na zisku a dividend                               5000.00  550.80       28000.00   98.36       27540. 00 
6310 *    Obecné p říjmy a výdaje z finan čních operací                      38000.00  115.73       45000.00   97.73       43978.58 

                                                                            
631 **    Obecné p říjmy a výdaje z finan čních oper                         38000.00  115.73       45000.00   97.73       43978.58 

                                                                            
6320 2322 P řijaté pojistné náhrady                                             0.00    0.00       10000.00   97.88         9788.00 
6320 *    Pojišt ění funk čně nespecifikované                                    0.00    0.00       10000.00   97.88        9788.00  

                                                                            
632 **    Pojišt ění funk čně nespecifikované                                    0.00    0.00       10000.00   97.88        9788.00  

                                                                            
                                                                            
PŘÍJMY celkem:   ************************************ **************      1952000.00   94.01     1873266. 00   97.96     1835056.61 
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II. ROZPO ČTOVÉ VÝDAJE 
                      
 
Paragraf  Položka                                                        Schválený                Rozp očet       %    Výsledek od 
                                                                          rozpo čet        %     po zm ěnách           za čátku roku 
  a       b                                                                 -1-                     -2 -                    -3-    

                                                                            
1039 5163 Služby pen ěžních ústav ů                                          22300.00   99.59       22300.00   99.59       22208.00 
1039 *    Ostatní záležitosti lesního hospodá řství                         22300.00   99.59       22300.00   99.59       22208.00 

                                                                            
103 **    Lesní hospodá řství                                               22300.00   99.59       22300.00   99.59       22208 .00 

                                                                            
2141 5169 Nákup ostatních služeb                                           20000.00   81.88       1700 0.00   96.32       16375.00 
2141 5222 Neinvesti ční transfery ob čanským sdružením                        4000.00    0.00        4000.00    0.00           0.00 
2141 *    Vnit řní obchod                                                   24000.00   68.23       21000.00   77.98       16375.00 

                                                                            
214 **    Vnit řní obchod, služby a cestovní ruch                           24000.00   68.23       21000.00   77.98       16375.00 

                                                                            
2212 5021 Ostatní osobní výdaje                                             8000.00  212.94       1800 0.00   94.64       17035.00 
2212 5139 Nákup materiálu jinde neza řazený                                  5000.00    0 .00           0.00    0.00           0.00 
2212 5156 Pohonné hmoty a maziva                                            2000.00  149.95        300 0.00   99.97        2999.00 
2212 5169 Nákup ostatních služeb                                            3000.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
2212 5171 Opravy a udržování                                               10000.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
2212 *    Silnice                                                          28000.00   71.55       2100 0.00   95.40       20034.00 
2219 5171 Opravy a udržování                                              300000.00   79.67      24000 0.00   99.59      239012.00 
2219 *    Ostatní záležitosti pozemních komunikací                        300000.00   79.67      24000 0.00   99.59      239012.00 

                                                                            
221 **    Pozemní komunikace                                              328000.00   78.98      26100 0.00   99.25      259046.00 

                                                                            
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost                             40000.00  103.20       4200 0.00   98.29       41280.00 
2221 *    Provoz ve řejné silni ční dopravy                                  40000.0 0  103.20       42000.00   98.29       41280.00 

                                                                            
222 **    Silni ční doprava                                                 40000.00  103.20       42000.00   98.29       41280.00 

                                                                            
2310 5021 Ostatní osobní výdaje                                            14000.00  139.03       1950 0.00   99.82       19464.00 
2310 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a p řísp ěvek na st.politiku zam ě            0.00    0.00        1000.00   39.00         390.00 
2310 5032 Povinné pojistné na ve řejné zdravotní pojišt ění                      0.00    0.00         500.00    31.00         155.00 
2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                  5000.00  351.30       1800 0.00   97.58       17564.80 
2310 5139 Nákup materiálu jinde neza řazený                                  4000.00    1 .15         500.00    9.20          46.00 
2310 5154 Elektrická energie                                               55000.00   91.98       5300 0.00   95.45       50588.00 
2310 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací                              0.00    0.00        100 0.00   59.25         592.50 
2310 5169 Nákup ostatních služeb                                           55000.00  234.54      12900 0.00  100.00      128994.30 
2310 5171 Opravy a udržování                                               50000.00   27.58       1400 0.00   98.51       13791.70 
2310 5362 Platby daní a poplatk ů státnímu rozpo čtu                         47000.00   99.57       4 7000.00   99.57       46800.00 
2310 *    Pitná voda                                                      230000.00  121.04      28350 0.00   98.20      278386.30 

                                                                            
231 **    Pitná voda                                                      230000.00  121.04      28350 0.00   98.20      278386.30 

                                                                            
2333 5169 Nákup ostatních služeb                                           12000.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
2333 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maj etku                   733000.00   29.22      73300 0.00   29.22      214200.00 
2333 *    Úpravy drobných vodních tok ů                                    745000.00   28. 75      733000.00   29.22      214200.00 

                                                                            
233 **    Vodní toky a vodohospodá řská díla                               745000.00   28.75      733000.00   29.22      214200.00 

                                                                            
3111 5321 Neinvesti ční transfery obcím                                     13000.00   70.00        9100.00  100.00        9100.00 
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3111 *    P ředškolní za řízení                                              13000.00   70.00        9100.00  100.00        9100 .00 
3117 5321 Neinvesti ční transfery obcím                                     41000.00  110.08       45350.00   99.52       4 5133.00 
3117 *    První stupe ň základních škol                                     41000.00  110.08       45350.00   99.52       451 33.00 
3118 5321 Neinvesti ční transfery obcím                                     48000.00  107.46       51800.00   99.58       5 1583.00 
3118 *    Druhý stupe ň základních škol                                     48000.00  107.46       51800.00   99.58       515 83.00 

                                                                            
311 **    Za řízení p ředškolní výchovy a základního                        102000.00  103.74      106250.00   99.59      105 816.00 

                                                                            
3314 5021 Ostatní osobní výdaje                                            17000.00  106.03       1850 0.00   97.43       18025.00 
3314 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a p řísp ěvek na st.politiku zam ě            0.00    0.00        1000.00   47.60         476.00 
3314 5032 Povinné pojistné na ve řejné zdravotní pojišt ění                      0.00    0.00         500.00    37.80         189.00 
3314 5136 Knihy, u čební pom ůcky a tisk                                      450 0.00   88.89        4500.00   88.89        4000.00 
3314 5167 Služby školení a vzd ělávání                                        500.0 0    0.00           0.00    0.00           0.00 
3314 *    Činnosti knihovnické                                             22000.00  103.14       24500.00   92.6 1       22690.00 
3319 5021 Ostatní osobní výdaje                                             1000.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
3319 *    Ostatní záležitosti kultury                                       1000.00    0.00           0.00    0.00           0.00 

                                                                            
331 **    Kultura                                                          23000.00   98.65       2450 0.00   92.61       22690.00 

                                                                            
3326 5021 Ostatní osobní výdaje                                             1000.00 2300.00       2300 0.00  100.00       23000.00 
3326 5139 Nákup materiálu jinde neza řazený                                     0.00    0 .00        3500.00   93.23        3263.00 
3326 5171 Opravy a udržování                                                   0.00    0.00       3413 4.00  100.00       34134.00 
3326 *    Po řízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a h ist.        1000.00 6039.70       60634.00   99.61       60397.00 

                                                                            
332 **    Ochrana památek a pé če o kult.d ědictví a                          1000.00 6039.70       60634.00   99.61       60397.00 

                                                                            
3341 5171 Opravy a udržování                                                5000.00    0.00         50 0.00    0.00           0.00 
3341 *    Rozhlas a televize                                                5000.00    0.00         50 0.00    0.00           0.00 

                                                                            
334 **    Sd ělovací prost ředky                                              5 000.00    0.00         500.00    0.00           0.0 0 

                                                                            
3392 5021 Ostatní osobní výdaje                                            25000.00  116.10       2910 0.00   99.74       29025.00 
3392 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a p řísp ěvek na st.politiku zam ě            0.00    0.00        2500.00   55.04        1376.00 
3392 5032 Povinné pojistné na ve řejné zdravotní pojišt ění                      0.00    0.00        1000.00    56.60         566.00 
3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                  5000.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
3392 5139 Nákup materiálu jinde neza řazený                                 10000.00   74 .54        7500.00   99.39        7454.00 
3392 5153 Plyn                                                             40000.00   92.08       3700 0.00   99.54       36831.01 
3392 5154 Elektrická energie                                               10000.00   82.95        830 0.00   99.94        8295.18 
3392 5169 Nákup ostatních služeb                                            6000.00  165.25       1000 0.00   99.15        9915.00 
3392 5171 Opravy a udržování                                               40000.00    0.00        400 0.00    0.00           0.00 
3392 *    Zájmová činnost v kultu ře                                       136000.00   68.72       99400.00   94.03       93462.19 
3399 5021 Ostatní osobní výdaje                                             2000.00   50.00        200 0.00   50.00        1000.00 
3399 5169 Nákup ostatních služeb                                               0.00    0.00         80 0.00   99.00         792.00 
3399 5173 Cestovné (tuzemské i zahrani ční)                                   500.00    0.0 0         500.00    0.00           0.00 
3399 5175 Pohošt ění                                                         1000.00  192.90        2000.00   96.45        1929.00 
3399 5194 V ěcné dary                                                       20000.00   31.62        7000.00   90.33         6323.00 
3399 *    Ostatní záležitost kultury, církví a sd ěl. prost ředk ů            23500.00   42.74       12300.00   81.66        10044.00 

                                                                            
339 **    Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír                        159500.00   64.89      111700.00   92.66      1 03506.19 

                                                                            
3421 5156 Pohonné hmoty a maziva                                            1500.00   42.60         80 0.00   79.88         639.00 
3421 5164 Nájemné                                                            100.00  100.00         10 0.00  100.00         100.00 
3421 5175 Pohošt ění                                                         1000.00   18.70        1000.00   18.70         187.00 
3421 5194 V ěcné dary                                                       10000.00   82.12        8500.00   96.61         8212.00 
3421 5492 Dary obyvatelstvu                                                 2000.00  100.00        200 0.00  100.00        2000.00 
3421 *    Využití volného času d ětí a mládeže                              14600.00   76.29       12400.00   89.82       11138.00 
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342 **    Zájmová činnost a rekreace                                       14600.00   76.29       12400.00   89.82       11138.00 

                                                                            
3631 5154 Elektrická energie                                               30000.00  119.20       3600 0.00   99.33       35759.73 
3631 5171 Opravy a udržování                                                5000.00   55.45        300 0.00   92.42        2772.50 
3631 *    Ve řejné osv ětlení                                                35000.00  110.09       39000.00   98.80       385 32.23 
3639 5164 Nájemné                                                          10000.00  100.33       1010 0.00   99.34       10033.00 
3639 *    Komunální služby a územní rozvoj jinde ne zařazené                10000.00  100.33       10100.0 0   99.34       10033.00 

                                                                            
363 **    Komunální služby a územní rozvoj                                 45000.00  107.92       4910 0.00   98.91       48565.23 

                                                                            
3721 5169 Nákup ostatních služeb                                            8000.00   67.09        550 0.00   97.59        5367.50 
3721 *    Sb ěr a svoz nebezpe čných odpad ů                                   8000.00   67.09        5500.00   97.59        5367.50 
3722 5169 Nákup ostatních služeb                                          130000.00   77.53      10200 0.00   98.81      100789.50 
3722 *    Sb ěr a svoz komunálních odpad ů                                  130000.00   77.53       102000.00   98.81      100789.50 

                                                                            
372 **    Nakládání s odpady                                              138000.00   76.93      10750 0.00   98.75      106157.00 

                                                                            
3745 5021 Ostatní osobní výdaje                                            11000.00  276.09       3070 0.00   98.93       30370.00 
3745 5139 Nákup materiálu jinde neza řazený                                  3000.00   52 .93        1600.00   99.25        1588.00 
3745 5156 Pohonné hmoty a maziva                                            3000.00   22.70        100 0.00   68.10         681.00 
3745 5171 Opravy a udržování                                               70000.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
3745 *    Pé če o vzhled obcí a ve řejnou zele ň                              87000.00   37.52       33300.00   98.02       32639.00 

                                                                            
374 **    Ochrana p řírody a krajiny                                        87000.00   37.52       33300.00   98.02       3 2639.00 

                                                                            
5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                  5000.00  359.80       1800 0.00   99.94       17990.00 
5512 5139 Nákup materiálu jinde neza řazený                                 25000.00    1 .20        1000.00   29.90         299.00 
5512 5167 Služby školení a vzd ělávání                                       4000.0 0    0.00           0.00    0.00           0.00 
5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahrani ční)                                  2000.00   19.2 0         400.00   96.00         384.00 
5512 5363 Úhrady sankcí jiným rozpo čt ům                                        0.00    0. 00       -1370.00  100.00       -1370.00 
5512 *    Požární ochrana - dobrovolná část                                36000.00   48.06        18030.00   95.97       17303.00 

                                                                            
551 **    Požární ochrana                                                  36000.00   48.06       1803 0.00   95.97       17303.00 

                                                                            
6112 5021 Ostatní osobní výdaje                                                0.00    0.00        400 0.00   93.15        3726.00 
6112 5023 Odm ěny člen ů zastupitelstev obcí a kraj ů                        120000.00  110.50      1330 00.00   99.70      132598.00 
6112 5032 Povinné pojistné na ve řejné zdravotní pojišt ění                  16000.00  141.78       23000.00    98.63       22684.00 
6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahrani ční)                                 10000.00   58.4 6        6000.00   97.43        5846.00 
6112 *    Zastupitelstva obcí                                             146000.00  112.91      16600 0.00   99.31      164854.00 
6117 5021 Ostatní osobní výdaje                                                0.00    0.00        208 7.00  100.00        2087.00 
6117 5023 Odm ěny člen ů zastupitelstev obcí a kraj ů                             0.00    0.00        49 85.00  100.00        4985.00 
6117 5032 Povinné pojistné na ve řejné zdravotní pojišt ění                      0.00    0.00         771.00   100.00         771.00 
6117 5139 Nákup materiálu jinde neza řazený                                     0.00    0 .00        3057.00  100.00        3057.00 
6117 5153 Plyn                                                                 0.00    0.00         97 9.00  100.00         979.00 
6117 5154 Elektrická energie                                                   0.00    0.00         39 9.00  100.00         399.00 
6117 5161 Služby pošt                                                          0.00    0.00         30 0.00  100.00         300.00 
6117 5169 Nákup ostatních služeb                                               0.00    0.00        138 4.00  100.00        1384.00 
6117 5173 Cestovné (tuzemské i zahrani ční)                                     0.00    0.0 0         898.00  100.00         898.00 
6117 5175 Pohošt ění                                                            0.00    0.00         480.00  100.00         480.00 
6117 5909 Ostatní neinvesti ční výdaje jinde neza řazené                         0.00    0.00        4 660.00    0.00           0.00 
6117 *    Volby do Evropského parlamentu                                       0.00    0.00       2000 0.00   76.70       15340.00 

                                                                            
611 **    Zastupitelské orgány                                            146000.00  123.42      18600 0.00   96.88      180194.00 

                                                                            
6171 5011 Platy zam ěstnanc ů v pracovním pom ěru                            170000.00  136.13      232000.00   99.75      231423.00 
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6171 5021 Ostatní osobní výdaje                                            14000.00  139.53       1960 0.00   99.66       19534.00 
6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a p řísp ěvek na st.politiku zam ě        60000.00  110.90       66600.00   99.91       66542.00 
6171 5032 Povinné pojistné na ve řejné zdravotní pojišt ění                  30000.00   96.85       30000.00    96.85       29054.00 
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojišt ění                             1000.00  100.20        1100.00   91.09        1002.00 
6171 5136 Knihy, u čební pom ůcky a tisk                                     1700 0.00   60.28       10500.00   97.59       10247.00 
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                     0.00    0.00      10633 7.00   99.43      105736.00 
6171 5139 Nákup materiálu jinde neza řazený                                 20000.00  232 .92       46600.00   99.97       46585.00 
6171 5153 Plyn                                                             30000.00  108.36       3260 0.00   99.72       32508.42 
6171 5154 Elektrická energie                                                8000.00   78.85        640 0.00   98.56        6308.09 
6171 5161 Služby pošt                                                       4500.00  128.93        590 0.00   98.34        5802.00 
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací                          32000.00  122.86       3940 0.00   99.78       39314.10 
6171 5167 Služby školení a vzd ělávání                                      10000.0 0   94.75       10000.00   94.75        9475.00 
6171 5168 Služby zpracování dat                                            12000.00   85.54       1050 0.00   97.76       10265.00 
6171 5169 Nákup ostatních služeb                                           65000.00   75.71       5000 0.20   98.42       49208.90 
6171 5171 Opravy a udržování                                              260000.00    0.27        296 4.80   24.01         711.90 
6171 5172 Programové vybavení                                               5000.00  271.79       1400 0.00   97.07       13589.40 
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahrani ční)                                 10000.00  147.4 9       14800.00   99.66       14749.00 
6171 5175 Pohošt ění                                                         4000.00  100.27        4100.00   97.83        4011.00 
6171 5194 V ěcné dary                                                           0.00    0.00         800.00   91.00          728.00 
6171 5321 Neinvesti ční transfery obcím                                      5000.00   84.40        5000.00   84.40        4220.00 
6171 5329 Ost.neinvest.transfery ve řejným rozpo čt ům územní úrovn ě           2000.00  100.00        2000.00  100.00        2000.00 
6171 5362 Platby daní a poplatk ů státnímu rozpo čtu                          1000.00  425.00        4300.00   98.84        4250.00 
6171 5901 Nespecifikované rezervy                                          30000.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
6171 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maj etku                    50000.00    0.00       5000 0.00    0.00           0.00 
6171 *    Činnost místní správy                                           840500.00   84.15      765502.00   92.3 9      707263.81 

                                                                            
617 **    Regionální a místní správa                                      840500.00   84.15      76550 2.00   92.39      707263.81 

                                                                            
6310 5163 Služby pen ěžních ústav ů                                           7000.00   84.49        7000.00   84.49        5914.00 
6310 *    Obecné p říjmy a výdaje z finan čních operací                       7000.00   84.49        7000.00   84.49        5914.00 

                                                                            
631 **    Obecné p říjmy a výdaje z finan čních oper                          7000.00   84.49        7000.00   84.49        5914.00 

                                                                            
6320 5163 Služby pen ěžních ústav ů                                           7800.00  327.88       25800.00   99.13       25575.00 
6320 *    Pojišt ění funk čně nespecifikované                                 78 00.00  327.88       25800.00   99.13       25575.00  

                                                                            
632 **    Pojišt ění funk čně nespecifikované                                 78 00.00  327.88       25800.00   99.13       25575.00  

                                                                            
6399 5362 Platby daní a poplatk ů státnímu rozpo čtu                             0.00    0.00       3 2340.00  100.00       32340.00 
6399 *    Ostatní finan ční operace                                             0.00    0.00       32340.00  100.00       32340 .00 

                                                                            
639 **    Ostatní finan ční operace                                             0.00    0.00       32340.00  100.00       32340 .00 

                                                                            
6402 5363 Úhrady sankcí jiným rozpo čt ům                                        0.00    0. 00        1400.00   97.86        1370.00 
6402 5364 Vratky ve ř.rozp.úst ř.úr.transfer ů posk.v min.rozp.obdobíc            0.00    0.00        8210.00  100.00        8210.00 
6402 5366 Výdaje z fin.vypo ř.min.let mezi krajem a obcemi                      0.00    0.00       10000.00  100.00       10000.00 
6402 *    Finan ční vypo řádání minulých let                                     0.00    0.00       19610.00   99.85       19580 .00 

                                                                            
640 **    Ostatní činnosti                                                     0.00    0.00       19610.00   99.85       19580.00 

                                                                            
                                                                            
VÝDAJE celkem:   ********************************** ****************      3001700.00   76.98     292296 6.00   79.05     2310573.53 
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III. FINANCOVÁNÍ - t řída 8 
                                     
  
Název                                                    Číslo     Schválený               Rozpo čet            Výsledek od 
                                                         řádku      rozpo čet       %     po zm ěnách       %   za čátku roku 
text                                                       r          -1-                    -2-                     -3-   
                                                                                                                           

Krátkodobé financování z tuzemska  
Krátkodobé vydané dluhopisy                          (+) 8111           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis ů     (-) 8112           0.00    0.00           0.00     0.00           0.00 
Krátkodobé p řijaté p ůj čené prost ředky                (+) 8113           0.00    0.00            0.00    0.00           0.00 
Uhrazené splátky krátkodobých p řij.p ůj č.prost ředk ů   (-) 8114           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
Změna stavu krátkodobých prost ředk ů na bank.ú čtech (+/-) 8115     1049700.00   42.33     1049700. 00   42.33      444325.92 
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-p říjmy   (+) 8117           0.00    0.00           0. 00    0.00           0.00 
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje   (-) 8118           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 

 
Dlouhodobé financování z tuzemska 
Dlouhodobé vydané dluhopisy                          (+) 8121           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis ů     (-) 8122           0.00    0.00           0.00     0.00           0.00 
Dlouhodobé p řijaté p ůj čené prost ředky                (+) 8123           0.00    0.00            0.00    0.00           0.00 
Uhrazené splátky dlouhodobých p řij.p ůj č.prost ředk ů   (-) 8124           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
Změna stavu dlouhodobých prost ředk ů na bank.ú čtech (+/-) 8125           0.00    0.00           0. 00    0.00           0.00 
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-p říjmy   (+) 8127           0.00    0.00           0. 00    0.00           0.00 
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje   (-) 8128           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 

 
Krátkodobé financování ze zahrani čí 
Krátkodobé vydané dluhopisy                          (+) 8211           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis ů     (-) 8212           0.00    0.00           0.00     0.00           0.00 
Krátkodobé p řijaté p ůj čené prost ředky                (+) 8213           0.00    0.00            0.00    0.00           0.00 
Uhrazené splátky krátkodobých p řij.p ůj č.prost ředk ů   (-) 8214           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
Změna stavu krátkodobých prost ředk ů na bank.ú čtech (+/-) 8215           0.00    0.00           0. 00    0.00           0.00 
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-p říjmy   (+) 8217           0.00    0.00           0. 00    0.00           0.00 
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje   (-) 8218           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 

 
Dlouhodobé financování ze zahrani čí 
Dlouhodobé vydané dluhopisy                          (+) 8221           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis ů     (-) 8222           0.00    0.00           0.00     0.00           0.00 
Dlouhodobé p řijaté p ůj čené prost ředky                (+) 8223           0.00    0.00            0.00    0.00           0.00 
Uhrazené splátky dlouhodobých p řij.p ůj č.prost ředk ů   (-) 8224           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
Změna stavu dlouhodobých prost ředk ů na bank.ú čtech (+/-) 8225           0.00    0.00           0. 00    0.00           0.00 
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-p říjmy   (+) 8227           0.00    0.00           0. 00    0.00           0.00 
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje   (-) 8228           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 

 
                                                                                                                           

Opravné položky k pen ěžním operacím  
Oper.z pen ěž.ú čt ů org.nemaj.char.p říj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901           0.00    0.00           0.00    0.00       31191.00 
Nerealizované kurzové rozdíly                      (+/-) 8902           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
                                                                                                                           
F I N A N C O V Á N Í  (sou čet za t řídu 8)               8000     1049700.00   45.30     1049700.00   45.30      475516.92 
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IV. REKAPITULACE P ŘÍJM Ů, VÝDAJ Ů A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE 
                                                                   
  
Název                                                    Číslo     Schválený               Rozpo čet            Výsledek od 
                                                         řádku      rozpo čet       %     po zm ěnách      %    za čátku roku 
text                                                       r         -41-                    -42-                   -43-   
                                                                                                                           
Třída 1 - Da ňové p říjmy                                  4010     1665 200.00   85.40     1434540.00   99.13     1422071.9 5 
Třída 2 - Neda ňové p říjmy                                4020      27940 0.00  104.07      308010.00   94.40      290771.66 
Třída 3 - Kapitálové p říjmy                              4030           0. 00    0.00        2000.00  100.00        2000.00 
Třída 4 - P řijaté transfery                              4040        7400.00 1624.50      128716.00   93.39      1 20213.00 
                                                                                                                           
PŘÍJMY CELKEM                                            4050     1952000.00   94.01     1873266.00   97 .96     1835056.61 
                                                                                                                           

 
KONSOLIDACE PŘÍJM Ů                                       4060           0.00    0.00           0.00    0.00           0. 00 
                                                                                                                           
2223 - P říjmy z finan.vypo ř.min.let mezi krajem a obce   4061           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
2226 - P říjmy z finan čního vypo řádání minulých let       4062           0.00    0.0 0           0.00    0.00           0.00 
2227 - P říjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO 406 3           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
2441 - Splátky p ůj čených prost ředk ů od obcí              4070           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
2442 - Splátky p ůj čených prost ředk ů od kraj ů             4080           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
2443 - Splátky p ůj čených prost ředk ů od regionálních rad  4081           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
2449 - Ost.splátky p ůj č.prost ř.od ve ř.rozpo čt ů úz.úrov   4090           0.00    0.00           0. 00    0.00           0.00 
4121 - Neinvesti ční p řijaté transfery od obcí            4100           0 .00    0.00           0.00    0.00           0.00 
4122 - Neinvesti ční p řijaté transfery od kraj ů           4110           0.00    0.00       21479. 00  100.00       21479.00 
4123 - Neinvesti ční p řijaté transfery od regionál. rad   4111           0 .00    0.00           0.00    0.00           0.00 
4129 - Ost.neinvesti č.p řij.transfery od rozp.územ.úrovn ě 4120           0.00    0.00           0.00    0.00            0.00 
4133 - P řevody z vlastních rezervních fond ů              4130           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
4134 - P řevody z rozpo čtových ú čt ů                       4140           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
4139 - Ostatní p řevody z vlastních fond ů                 4150           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
4221 - Investi ční p řijaté transfery od obcí              4170           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00  
4222 - Investi ční p řijaté transfery od kraj ů             4180           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
4223 - Investi ční p řijaté transfery od regionálních rad  4181           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00  
4229 - Ost.invest.p řij.transfery od rozpo čt ů úz.úrovn ě   4190           0.00    0.00           0.00    0. 00           0.00 
ZJ 024 - Transfery p řijaté z území jiného okresu         4191           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
ZJ 025 - Splátky p ůj č.prost ředk ů p řij.z území jin.okre   4192           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
ZJ 028 - Transfery p řijaté z území jiného kraje          4193           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
ZJ 029 - Splátky p ůj č.prost ředk ů p řij.z území jin.kraj   4194           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
                                                                                                                           
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI                             4200     1952000.00   94.01     1873266.00   97 .96     1835056.61 
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IV. REKAPITULACE P ŘÍJM Ů, VÝDAJ Ů A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE 
                                                                   
 
Název položky                                            Číslo     Schválený               Rozpo čet            Výsledek od 
                                                         řádku      rozpo čet       %     po zm ěnách      %    za čátku roku 
text                                                       r         -41-                    -42-                   -43-   
                                                                                                                           
Třída 5 - B ěžné výdaje                                   4210     2218700.00   94.49     2139966.00   97.96     20 96373.53 
Třída 6 - Kapitálové výdaje                              4220      783000.00   27.36      783000.00   27 .36      214200.00 
                                                                                                                           
VÝDAJE CELKEM                                            4240     3001700.00   76.98     2922966.00   79.05     2310573.53 
                                                                                                                           

 
KONSOLIDACE VÝDAJŮ                                       4250           0.00    0.00           0.00    0.00           0. 00 
                                                                                                                           
5321 - Neinvesti ční transfery obcím                      4260      1 07000.00  102.84      111250.00   98.91      110036 .00 
5323 - Neinvesti ční transfery kraj ům                     4270           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5325 - Neinvesti ční transfery regionálním radám          4271           0.00    0.00           0.00    0.00           0 .00 
5329 - Ostatní neinv.transfery ve ř.rozpo čt ům územ.úrovn ě 4280        2000.00  100.00        2000.00  100.00         2000.00 
5342 - P řevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj ů      4281           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5344 - P řevody vlastním rezervním fond ům                 4290           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5345 - P řevody vlastním rozpo čtovým ú čt ům                4300           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5349 - Ostatní p řevody vlastním fond ům                   4310           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5366 - Výdaje z finan.vypo ř.min.let mezi krajem a obce   4321           0.00    0.00       10000.00  100.00       10000.00 
5367 - Výdaje z finan.vypo ř.min.let mezi obcemi          4322           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr.a obc. a DSO 4323           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5641 - Neinvesti ční p ůj čené prost ředky obcím             4330           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5642 - Neinvesti ční p ůj čené prost ředky kraj ům            4340           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5643 - Neinvesti ční p ůj čené prost ředky regionálním radám 4341           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5649 - Ost.neinv.p ůj č.prost ředky ve ř.rozpo čt ům úz.úrov   4350           0.00    0.00           0 .00    0.00           0.00 
6341 - Investi ční transfery obcím                        4360           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
6342 - Investi ční transfery kraj ům                       4370           0.00    0.00            0.00    0.00           0.00 
6345 - Investi ční transfery regionálním radám            4371           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
6349 - Ost.investi ční transfery ve ř.rozpo čt ům úz.úrovn   4380           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
6441 - Investi ční p ůj čené prost ředky obcím               4400           0.00    0.0 0           0.00    0.00           0.00 
6442 - Investi ční p ůj čené prost ředky kraj ům              4410           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
6443 - Investi ční p ůj čené prost ředky regionálním radám   4411           0.00    0.0 0           0.00    0.00           0.00 
6449 - Ost.investi č.p ůj č.prost ř.ve ř.rozpo čt ům úz.úrovn   4420           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okres u     4421       22000.00  107.12       24000.00   98.19       23566.00 
ZJ 027 - P ůj čené prost ředky poskyt. na území jin.okres   4422           0. 00    0.00           0.00    0.00           0.00 
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje       4423           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
ZJ 036 - P ůj č. prost ředky poskytnuté na území jin.kraj   4424           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
                                                                                                                           
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI                             4430     3001700.00   76.98     2922966.00   79.05     2310573.53 
                                                                                                                           

 
SALDO PŘÍJM Ů A VÝDAJ Ů PO KONSOLIDACI                     4440    -104970 0.00   45.30    -1049700.00   45.30     -475516.92 
Třída 8 - Financování                                    4450     1049700.00   45.30     1049700.00   45 .30      475516.92 
                                                                                                                           

 
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ                                  4460           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI                        4470     1049700.00   45.30     1049700.00   45.30      475516.92 
                                                                                                                           

 



 

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH Ú ČTECH 
                                        
  
Název                                                    Číslo     Po čáte ční    Stav ke konci     Zm ěna stavu 
                                                         řádku     stav k 1.1.   vykaz.období       bank.ú čtu 
text                                                       r          -61-            -62-             -63-   
                                                                                                              
Základní b ěžný ú čet                                      6010     17 15180.67       1270854.75       444325.92 
Vkladový výdajový ú čet                                   6020           0.00             0.00            0.00 
Běžné ú čty pen ěžních fond ů                               6030           0.00             0.00            0.00 
Běžné ú čty celkem                                        60 40     1715180.67       1270854.75       444325.92 
Bankovní ú čty k limit ům OS                               6050           0 .00             0.00            0.00 
Příjmový ú čet                                            6060           0.00             0.00            0.00 
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VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY 
                                 
  
 
Název                                                    Číslo     Schválený               Rozpo čet            Výsledek od 
                                                         řádku      rozpo čet       %     po zm ěnách       %   po čátku roku 
text                                                       r         -71-                   -72-                   -73-    

                                                                            
                                                                            
ZJ 024 Transfery p řijaté z území jiného okresu           7090           0.00    0.00           0.00    0.00           0.0 0 
2223 - P říjmy z fin.vypo řád.min.let mezi krajem a obce   7091           0.00     0.00           0.00    0.00           0.00 
2226 - P říjmy z fin.vypo řád.min.let mezi obcemi          7092           0.00     0.00           0.00    0.00           0.00 
4121 - Neinvesti ční p řijaté transfery od obcí            7100           0 .00    0.00           0.00    0.00           0.00 
4129 - Ost.neinvest.p řij.transfery od rozpo čt ů úz.úrovn ě 7110           0.00    0.00           0.00    0.00            0.00 
4221 - Investi ční p řijaté transfery od obcí              7120           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00  
4229 - Ost.invest.p řij.transfery od rozpo čt ů úz.úrovn ě   7130           0.00    0.00           0.00    0. 00           0.00 

                                                                            
ZJ 025 Splátky p ůj č.prost ředk ů p řij. z území jin.okres   7140           0.00    0.00            0.00    0.00           0.00 
2441 - Splátky p ůj čených prost ředk ů od obcí              7150           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
2449 - Ost.splátky p ůj č.prost ředk ů od ve ř.rozp.úz.úrov   7160           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 

                                                                            
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu       7170       22000.00  107.12       24000.00   98.19       23566.00 
5321 - Neinvesti ční transfery obcím                      7180       22000.00  107.12       24000.00   98.19       23566 .00 
5329 - Ost.neinvest.transfery ve ř.rozpo čt ům územ.úrovn ě  7190           0.00    0.00           0.00    0.0 0           0.00 
5366 - Výdaje z fin.vypo řád.min.let mezi krajem a obce   7191           0.00     0.00           0.00    0.00           0.00 
5367 - Výdaje z fin.vypo řádání min.let mezi obcemi       7192           0.00     0.00           0.00    0.00           0.00 
6341 - Investi ční transfery obcím                        7200           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
6349 - Ost.investi ční transfery ve ř.rozpo čt ům úz.úrovn   7210           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 

                                                                            
ZJ 027 P ůj čené prost ředky poskytnuté na území jin.okre   7220           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5641 - Neinvesti ční p ůj čené prost ředky obcím             7230           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5649 - Ost.neinv.p ůj č.prost ředky ve řej.rozp.územ.úrovn   7240           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
6441 - Investi ční p ůj čené prost ředky obcím               7250           0.00    0.0 0           0.00    0.00           0.00 
6449 - Ost.inv.p ůj č.prost ředky ve ř.rozpo čt ům územ.úrov   7260           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 

                                                                            
ZJ 028 - Transfery p řijaté z území jiného kraje          7290           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
2223 - P říjmy z fin.vypo řad.min.let mezi krajem a obce   7291           0.00     0.00           0.00    0.00           0.00 
2226 - P říjmy z fin.vypo řádání min.let mezi obcemi       7292           0.00     0.00           0.00    0.00           0.00 
4121 - Neinvesti ční p řijaté transfery od obcí            7300           0 .00    0.00           0.00    0.00           0.00 
4122 - Neinvesti ční p řijaté transfery od kraj ů           7310           0.00    0.00           0. 00    0.00           0.00 
4129 - Ost.neinvest.p řij.transfery od rozpo čt ů úz.úrovn ě 7320           0.00    0.00           0.00    0.00            0.00 
4221 - Investi ční p řijaté transfery od obcí              7330           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00  
4222 - Investi ční p řijaté transfery od kraj ů             7340           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
4229 - Ost.invest.p řij.transfery od rozpo čt ů úz.úrovn ě   7350           0.00    0.00           0.00    0. 00           0.00 
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Název záznamové položky                                  Číslo     Schválený               Rozpo čet            Výsledek od 
                                                           ZP       rozpo čet       %     po zm ěnách       %   po čátku roku 
text                                                       r         -71-                   -72-                   -73-    

                                                                            
 
                                                                            
ZJ 029 - Splátky p ůj č.prost ředk ů p řij. z území jin.kra   7360           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
2441 - Splátky p ůj čených prost ředk ů od obcí              7370           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
2442 - Splátky p ůj čených prost ředk ů od kraj ů             7380           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
2449 - Splátky p ůj č.prost ředk ů od ve ř.rozpo čt ů úz.úrov   7390           0.00    0.00           0. 00    0.00           0.00 

                                                                            
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje       7400           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5321 - Neinvesti ční transfery obcím                      7410           0.00    0.00           0.00    0.00           0 .00 
5323 - Neinvesti ční transfery kraj ům                     7420           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5329 - Ost.neinvest.transfery ve řej.rozpo čt ům úz.úrovn ě  7430           0.00    0.00           0.00    0.0 0           0.00 
5366 - Výdaje z fin.vypo řad.min.let mezi krajem a obce   7431           0.00     0.00           0.00    0.00           0.00 
5367 - Výdaje z fin.vypo řádání min.let mezi obcemi       7432           0.00     0.00           0.00    0.00           0.00 
6341 - Investi ční transfery obcím                        7440           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
6342 - Investi ční transfery kraj ům                       7450           0.00    0.00            0.00    0.00           0.00 
6349 - Ost.investi ční transfery ve ř.rozpo čt ů územ.úrov   7460           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 

                                                                            
ZJ 036 - P ůj čky poskytnuté na území jiného kraje         7470           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5641 - Neinvesti ční p ůj čené pros ředky obcím              7480           0.00    0.00            0.00    0.00           0.00 
5642 - Neinvesti ční p ůj čené prost ředky kraj ům            7490           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
5649 - Neinvest.p ůj č.prost ředky ve ř.rozpo čt ům úz.úrovn   7500           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
6441 - Investi ční p ůj čené prost ředky obcím               7510           0.00    0.0 0           0.00    0.00           0.00 
6442 - Investi ční p ůj čené prost ředky kraj ům              7520           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
6449 - Ost.inv.p ůj č.prost ředky ve řej.rozpo čt ům úz.úrov   7530           0.00    0.00           0 .00    0.00           0.00 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. DOPL ŇUJÍCÍ UKAZATELE 
                           
 
Název ukazatele                                          Číslo     Schválený               Rozpo čet            Výsledek od 
                                                         řádku      rozpo čet       %     po zm ěnách       %   po čátku roku 
text                                                       r         -1-                     -2-                   -3-     

                                                                              
                                                         8010           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
                                                         8020           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
                                                         8030           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
                                                         8040           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
                                                         8050           0.00    0.00           0.00    0.00           0.00 
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IX. P ŘIJATÉ TRANSFERY A P ŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, 
     STÁTNÍCH FOND Ů A REGIONÁLNÍCH RAD 
                                                     
 
   Účel. Č.územ.                                                   Výsledek od 
   znak   celku  Položka                                          po čátku roku 
                                                                               
      a       b     c                                                       93 
                                                                               
 
  14008    0712  4116 Ostatní neinvesti č.p řijaté tra                  71334.00 
  98348    0712  4111 Neinvest.p řij.transfery z všeo                  20000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

strana   11 



 

 
X. TRANSFERY A P ŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ 
SAMOSPRÁVNÝM 
    CELK ŮM , REGIONÁlNÍM RADÁM, A DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ 
                                                                          
 
   Účel. Č.územ.                                                   Výsledek od 
   znak   celku  Položka                                          po čátku roku 
                                                                               
      a       b     c                                                      103 
                                                                               
 
 
XI. P ŘÍJMY Z ROZPO ČTU EU A SOUVISEJÍCÍ P ŘÍJMY  
                                                     
 
                                   Schválený       Rozpočet    Výsledek od 
  Par  Pol  Nástroj Zdroj           rozpo čet     po zm ěnách   po čátku roku 
                                                                                  
     a    b       c     d                  1              2              3 
                                                                                  
 
  0000 4116      36     5               0.00       79837.00       71334.00 
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XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPO ČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 
                                                                 
 
                                   Schválený       Rozpočet    Výsledek od 
  Par  Pol  Nástroj Zdroj           rozpo čet     po zm ěnách   po čátku roku 
                                                                                  
     a    b       c     d                  1              2              3 
                                                                                  
 
  6171 5137      36     1               0.00       13000.00       12590.00 
  6171 5137      36     5               0.00       70337.00       70337.00 
  6171 5169      36     1               0.00        1000.20        1000.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                             
 Poznámka:                                                                                                   
                                                                                                             
 Odesláno dne:                          Razítko:                      Podpis vedoucího vykazující jedn otky:  
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                      Odpovídající za údaje                  
                                                                      o rozpo čtu:                    tel.:   
                                                                                                             
 Došlo dne:                                                                                                  
                                                                      o skute čnosti:                 tel.:   
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                                                           KEO 7.65a  / U040p 

PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ   ze dne: 28.01.2010 v 12:57 hod.  
                                                        
  
výkaz        :  FIN 2-12M  Výkaz pro hodnocení pln ění rozpo čt ů ÚSC a DSO 
za období    :  13.2009  
ke dni       :  31.12.2009 
 
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 
            00302911  Obec Lipinka                                      
 
Kontrolní vazby jsou v po řádku! 

 


