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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je analýza moţností financování revitalizace povrchu hřiště v 

obci Oznice. V práci bude zkoumána problematika dotací z fondů Evropské unie v 

programovém období 2007–2013. Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to 

na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část popisuje členění veřejné správy a 

podrobněji se věnuje samosprávě. Dále popisuje postup získání finančních prostředků ze 

strukturálních fondů Evropské unie. Praktická část je věnována základní charakteristice 

obce Oznice, popisu úspěšně realizovaných projektů a analýze finanční situace obce. V 

závěrečné části je návrh vhodných metod pro financování projektu.  

Klíčová slova:   

Dotace, fondy EU, Evropská unie, hospodaření obce, mikroregion Valašskomeziříčsko-

Kelečsko, obec Oznice, Program rozvoje venkova, projekt, příjmy a výdaje, rozpočet obce, 

samospráva, ţádost o dotaci 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this Bachelor thesis is analysis of possibilities of financing for the playground 

surface revitalisation purpose in the village of Oznice. In this Bachelor thesis will be deal 

with problems from the European Union Funds in programme period from 2007 to 2013. 

The Bachelor thesis is divided into two main parts, the theoretical part and the practical 

part. The theoretical part describes dividing public administration and territorial autonomy 

is dedicated in detail. This part describes the method of obtaining resources from the 

European Union structural funds. The practical part is engaged in basic characteristic the 

village of Oznice, it is describing successfully realized projects and analysis of financial 

situation of the village. In the closing part there is the proposal of suitable methods of 

financing this project. 

Keywords: 

Subsidy, fund of the European Union, the European Union, microregion 

Valašskomeziříčsko-Kelečsko, the Village of Oznice, Programme of rural development, 

project, incomes and expenses, territorial autonomy, approval of subsidy 
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ÚVOD 

Z vlastní iniciativy jsem se rozhodla svoji bakalářskou práci orientovat na samosprávu, 

neboť mě jiţ delší dobu zajímala problematika poskytování finančních prostředků z fondů 

Evropské unie. Chtěla jsem si rozšířit své vědomosti v oblasti samosprávy a zjistit, jakým 

způsobem je moţné poţádat o finanční prostředky pro obec prostřednictvím fondů 

Evropské unie. 

Zpočátku jsem měla myšlenku zpracovat kompletní projektovou ţádost, a to i s přílohami 

na projekt revitalizace povrchu hřiště. Po prostudování odborné literatury a rovněţ po 

konzultaci s odborníkem na danou problematiku jsem byla nucena svoji myšlenku 

pozměnit, neboť by samotná projektová ţádost měla rozsah více neţ sta stran.  

Ačkoliv z obce Oznice nepocházím, zaujal mě aktivní přístup pana starosty. Jeho zájem 

spočívá v péči o spoluobčany a snahy zkvalitnit občanskou vybavenost v obci, například 

vybudování dětského hřiště nebo podporou dobrovolných hasičů, anebo podporou 

sportovců uspořádáním kaţdoročního turnaje v nohejbalu. Pro zvýšení bezpečnosti občanů 

a ochrany jejich majetku se obec zapojila do projektu v rámci mikroregionu, ve kterém šlo 

o vybudování protipovodňové ochrany prostřednictvím instalace varovného a 

informačního systému. 

Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Jedná se o část teoretickou a část 

praktickou. V teoretické části jsem v první kapitole vymezila pojem veřejná správa a blíţe 

jsem rozvedla charakteristiku obcí. Dále jsem se věnovala druhům obecních příjmů a 

výdajů a také rozpočtu obce. Ve druhé kapitole jsem se zabývala postupem získání 

finančních prostředků z fondů Evropské unie. Musím však upozornit na tu skutečnost, ţe 

samotný podrobný postup je natolik rozsáhlý, ţe bych jím několikrát překročila stanovený 

počet stran v teoretické části. Proto jsem se snaţila tento postup zestručnit a vybrala jsem 

pouze ty nejdůleţitější části. V závěru teoretické části je stručná charakteristika Programu 

rozvoje venkova a jednotlivých os. O něco podrobněji jsem se věnovala OSE III, v níţ jsou 

zmíněny podmínky pro získání dotace, neboť projekt revitalizace povrchu hřiště právě 

spadá do podoblasti podpory Osy III.2.1.1 Občanské vybavení a sluţby. 

V praktické části jsem na úvod charakterizovala obec Oznice. Popsala jsem zde její 

základní údaje s pohledem nejen do historie, ale i do současnosti a vysvětlila jsem zde také 

sloţení orgánů obce. V páté kapitole jsem představila realizované projekty obce Oznice, na 

které obec získala finanční podporu, ať uţ prostřednictvím dotace z fondů Evropské unie, 
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anebo ze státního rozpočtu. Následně jsem se rozhodla blíţe charakterizovat dva úspěšně 

realizované projekty. Vybrala jsem projekt, jehoţ cílem byla preventivní povodňová 

ochrana pro mirkoregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Druhým projektem byla ţádost na 

poskytnutí dotace na přestavbu budovy místní mateřské školky. Větší pozornost jsem 

věnovala šesté kapitole, v níţ jsem se zaměřila na hospodaření obce v letech 2008 - 2011. 

Chtěla jsem zjistit, jak obec hospodařila, a zda má v současné době volné vlastní finanční 

prostředky k tomu, aby mohla financovat projekt zaměřený na revitalizaci povrchu hřiště. 

V závěrečné kapitole praktické části jsem navázala na předchozí kapitolu. Popsala jsem 

zde, zda je pro obec výhodné hradit revitalizaci povrchu hřiště z vlastních finančních 

prostředků (za předpokladu, ţe je obec má), anebo zda je pro obec výhodnější podat ţádost 

na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie. 

Cílem tedy této bakalářské práce byla analýza moţností financování projektu revitalizace 

povrchu hřiště v obci Oznice. V závěru bakalářské práce byla pro obec navrţena 

nejvýhodnější moţnost financování. 

Zdrojem informací byla především odborná literatura, internetové stránky, účetní výkazy 

obce a v neposlední řadě také interní informace obce Oznice. 

 



 

 

I TEORETICKÁ ČÁST 
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1 OBCE A JEJICH HOSPODAŘENÍ 

1.1 Obecné vymezení veřejné správy 

Na začátek je vhodné vysvětlit členění veřejné správy. Veřejná správa se člení na státní 

správu a samosprávu. Pro veřejnou správu je typickým znakem to, ţe je vykonávána na 

základě zákonů. Orgány veřejné správy mohou být zřizovány buď zákonem anebo Ústavou 

a jejich hlavní činností je zabezpečení výkonů veřejné správy formou tzv. podzákonné a 

nařizovací činnosti. 

Posláním státní správy je realizace výkonné moci státu. Tedy stát zajišťuje výkon 

prostřednictvím, a to buď přímo svými orgány a úřady (např. ministerstva), anebo nepřímo 

pomocí jiných osob (např. orgány obcí nebo krajů). 

Druhé členění veřejné správy je samospráva. Na rozdíl od státní správy je vykonávaná 

jiným subjektem neţ je stát. Existují dva stupně samosprávy – kraje a obce. Kraje patří do 

vyššího územního celku, v němţ jedná pod svým jménem a na svou zodpovědnost. 

Hovoříme zde také o územním společenství občanů mající právo na samosprávu v rozsahu 

dle zákona a v souladu s potřebami kraje. Kdeţto obce spadají do základních územních 

samosprávných celků, ve kterém ţijí občané s trvalým pobytem nebo získali čestné 

občanství. (Tomancová, Obrovský a Brtoun, 2009, s. 23-27) 

Čestné občanství obce je poskytováno a zároveň můţe být i odnímáno zastupitelstvem 

obce, a to pouze fyzickým osobám, které se výrazně podíleli na rozvoji obce. Tyto osoby 

nabývají práv vyjadřování svých stanovisek na zasedání zastupitelstva obce v souladu s 

jednacím řádem. (Hrozinková a Novotný, 2009, s. 112) 

1.1.1 Obce 

Podle Ústavy jsou obce v České republice základními územními samosprávnými celky. 

Vystupují jako právnické osoby, které mohou nabývat práv a povinností. Tyto práva a 

povinnosti však mohou být omezeny zákonem.  Obec je charakterizována jako základní 

územně samosprávný celek, který je vymezen hranicí obce a tvoří územní celek. Dále se 

jedná o veřejnoprávní korporaci s vlastním majetkem a v právních vztazích vystupuje 

především pod svým jménem a nese odpovědnost, která vyplývá z těchto vztahů. V 

neposlední řadě se soustředí na všestranný rozvoj svého území a na potřeby svých občanů 

a rovněţ chrání veřejný zájem. (Provazníková, 2009) 
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Jak jiţ bylo zmíněno, obec vlastní svůj majetek, se kterým můţe nakládat, a ze kterého 

můţe získávat vlastní finanční prostředky. Podmínkou je však účelné a hospodárné 

nakládání s majetkem a to tak, aby s ním bylo nakládáno v souladu se zájmy a úkoly, které 

jsou stanoveny v zákoně.  Obec se zavazuje pečovat o majetek a vést jeho evidenci. 

(Veberová, 2008, s. 123) 

1.2 Druhy obecních příjmů 

Obec je kromě výnosů z vlastního majetku závislá na příjmech stanovených státem. Od 

roku 2000 nastala změna přerozdělování obecních příjmů. Šlo o tzv. určování jejich 

podstatné části podle počtu obyvatel ţijících v obci. Rozlišujeme čtyři druhy příjmů do 

obecních rozpočtů: 

 daňové příjmy, 

 nedaňové příjmy, 

 kapitálové příjmy, 

 dotace. (Balík, 2009, s. 33-35) 

1.2.1 Daňové příjmy 

Daňové příjmy v obecním rozpočtu představují asi polovinu celkových příjmů. Skládají se 

ze dvou částí - ze sdílených daní a ze svěřených daní. Podstata sdílených daní tkví v tom, 

ţe se o výnos dělí obce s dalšími články rozpočtové soustavy. Výše sdílených daní navíc 

závisí na počtu obyvatel. A u svěřených daní výnos přísluší pouze obcím. Příkladem 

svěřených daní můţe být daň z příjmů právnických osob nebo také daň z nemovitostí na 

území obce. Nespornou výhodou této dani je, ţe o její výši obec sama rozhoduje obecně 

závaznou vyhláškou. Můţe si sama zvolit koeficient (2-5), kterým se vynásobí daňová 

povinnost poplatníků. (Balík, 2009, s. 33-35) 

Dalším typem daňového příjmu jsou správní poplatky, které představují příjmy z vlastní 

správní činnosti. Výše těchto poplatků je stanovena zákonem. Poplatky slouţí k pokrytí 

nákladů na správní úkony, které jsou poskytovány v rámci tzv. přenesené působnosti. 

Příkladem správního poplatku můţe být poplatek za ověřování listin a podpisů. (Veberová, 

2008, s. 127) 
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1.2.2 Nedaňové příjmy 

Mezi nedaňové příjmy patří čtyři druhy příjmů - z vlastního podnikání 

obce, z uţivatelských poplatků, z příjmů za pokuty a penále a z ostatních nedaňových 

příjmů. Příjmy z vlastního podnikání slouţí k vylepšení hospodaření obce. Uţivatelské 

poplatky jsou stanoveny zákonem, avšak obec si sama určí, které zavede. Je celá řada 

uţivatelských poplatků. Těmi nejznámějšími mohou být např. poplatky ze psů, za lázeňský 

či rekreační pobyt, ze vstupného, za ukládání odpadů, za čištění odpadních vod, za 

provozování výherního hracího přístroje apod. Příjmy za pokuty a penále znamenají pro 

obec malý aţ nahodilý výnos, neboť jsou obtíţně předvídatelné. Můţe jít např. o poplatek 

za znečišťování ţivotního prostředí. Posledním typem nedaňového příjmu jsou tzv. ostatní, 

které mohou představovat např. výnosy ze sbírek. (Veberová, 2008, s. 127) 

1.2.3 Kapitálové příjmy 

Hospodaření s tímto typem příjmů podléhá kontrole např. občany, auditorem nebo 

nadřízeným orgánem. Obcím je doporučeno, aby nenakupovaly tzv. zaručeně výnosné 

akcie. (Veberová, 2008, s. 127)  

1.2.4 Dotace 

Dotace obcím mohou mít 2 podoby. Buď jsou to běţné dotace, jejichţ účelem je pokrytí 

běţných výdajů, anebo kapitálové dotace, které slouţí k financování konkrétních projektů. 

Pokud jsou dotace pro obce ze státního rozpočtu, poskytují se prostřednictvím krajů. 

Rozlišujeme tzv. průtokovou a neprůtokovou dotaci. Princip průtokové dotace tkví v tom, 

ţe finanční prostředky pouze tzv. „protečou“ krajem a konečným příjemcem je obec. 

Kdeţto v případě neprůtokové dotace kraj rozhoduje, jaká obec se stane konečným 

příjemcem. (Veberová, 2008, s. 128-134) 

Dotace obcím nejsou poskytovány pouze státem, ale po vstupu ČR do Evropské unie se 

naskytla naší zemi příleţitost čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů. Cílem 

těchto dotací je sníţit rozdíly v ţivotní úrovni obyvatel v regionech. (Veberová, 2008, 

s. 128-134) 

1.3 Druhy obecních výdajů 

Rozlišujeme dva typy výdajů. Jsou to buď běţné a kaţdoročně opakující výdaje, anebo 

rozvojové programy obcí. Do běţných výdajů můţeme zařadit poloţky, jako je nákup 
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sluţeb pro občany, např. nákup pitné vody, energií, úklidu veřejného prostranství či svoz 

odpadu. Dále zde mohou být poplatky za vedení bankovního účtu či úroky z úvěru. Co se 

týče rozvojového programu obcí, tento typ výdajů slouţí k úhradě vzniklých nákladů 

během realizace investic, například do zlepšení infrastruktury obcí, rozšíření sluţeb 

občanům, výstavby sociálních bytů, výstavby kulturních středisek či sportovišť. Tyto 

investice se finančně řeší buď formou dotace ze státního rozpočtu, anebo vyuţití fondů 

Evropské unie. (Veberová, 2008, s. 137) 

1.4 Rozpočet obcí 

Rozpočet obcí se vţdy sestavuje na jeden rok. Rozpočtový proces se skládá z následujících 

fází: 

 sestavení návrhu rozpočtu, 

 projednávání a schválení návrhu rozpočtu obecním zastupitelstvem, 

 plnění rozpočtu, 

 průběţná kontrola, 

 vyhotovení závěrečného účtu obce, který uzavírá účetní období a který je 

sestavován obecním zastupitelstvem. 

Kdyţ se sestavuje rozpočet, je důleţité dodrţet pravidlo, aby se příjmy rovnaly výdajům. 

Je zákonem stanoveno, ţe rozpočet můţe být buď vyrovnaný anebo přebytkový. V ţádném 

případě není moţné sestavit takový rozpočet, jehoţ výdaje by byly vyšší neţ příjmy. 

(Tomancová, Obrovský a Brtoun, 2009, s. 118) 
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2 JAK ZÍSKAT FINANČNÍ PROSTŘEDKY Z FONDŮ EU 

Vzhledem k tomu, ţe je tato bakalářská práce orientována na operační program Rozvoj 

venkova ČR, bude i postup ţádosti o získání dotace cílen tímto směrem.  

Ţadatelem a zároveň i konečným příjemcem v operačním programu Rozvoj venkova můţe 

být právnická či fyzická osoba (např. obce, nestátní neziskové organizace i podnikatelské 

subjekty). Musí však splnit kritéria například: 

 sídlo či bydliště a místo podnikání se nachází na území MAS, 

 ţadatel není v likvidaci a ani na něj nebyl vyhlášen v předchozích třech letech 

konkurs, 

 ţadatel má čistý trestní rejstřík, 

 ţadatel má uhrazeny veškeré závazky vůči finančním úřadům. (Portál eAGRI - 

resortní portál Ministerstva zemědělství, 2009-2011) 

,,Projekt lze charakterizovat např. jako řadu aktivit se stanovenými cíli, které vedou ke 

konkrétnímu výsledku v daném časovém rámci, nebo např. jako časově omezené úsilí, 

jehoţ cílem je vytvořit jedinečný produkt či sluţbu. Projekt, jenţ musí naplnit stanovené 

cíle a záměry pomocí dostupných zdrojů během vymezeného období, je připraven tak, aby 

se vypořádal s problémy, jejichţ řešení je poţadováno.“ (Vilamová, 2004, s. 121) 

Pro projekt jsou charakteristické následující znaky: vyskytují se společně, odlišují řízení 

projektu od jiných manaţerských činností, jsou jedinečné, zahrnují zdroje a realizují se 

v rámci organizace. Projekt se vyznačuje tzv. trojrozměrným cílem, který obsahuje 

současné splnění poţadavků na věcné provedení, časový plán a rozpočtové náklady. 

(Rosenau, 2007, s. 5) 

,,Základní informace, které se vztahují zejména k obsahu a cílům projektu, jsou: 

 cíl, oblast podpory a priorita, 

 název a místo projektu, 

 datum zahájení a ukončení projektu, 

 obsah projektu, 

 finanční částka, o kterou ţádáme, 
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 cílové skupiny, 

 hlavní cíl(e) projektu a jejich zdůvodnění.“ (Marek, 2004, s. 66) 

2.1 Postup podání ţádosti o dotaci 

Postup by se dal shrnout do následujících deseti kroků. 

Představa – základním předpokladem pro podání ţádosti je mít představu o budoucím 

projektu. Je tedy důleţité stanovit si, co od projektu očekáváme a jaké aktivity budou 

uskutečněny. Vlastností projektu je sestavení alespoň přibliţného rozpočtu a jeho zdroj 

financování, výstupy, výsledky a také dopady. 

Získání konkrétních informací – úkolem ţadatele je seznámení se s programovým 

dokumentem, ve kterém se nacházejí informace např. o daném operačním programu, 

podmínky dotace, okruh moţných příjemců, způsobilé výdaje atd. 

Konkrétní záměr – v případě, ţe zájemce našel v programovém dokumentu konkrétní 

oblast podpory, je nyní důleţité, aby si ţadatel promyslel konkrétní podobu svého záměru. 

Je například důleţité, aby projekt splňoval minimální, ale i maximální výši podpory. 

Získání podrobných informací – tento krok navazuje na předchozí bod. Od ţadatele se 

nyní očekává, ţe se obeznámí s Pravidly, kterými se stanovují podmínky poskytování 

dotace na projekty Programu rozvoje venkova pro konkrétní opatření. 

Doplnění informací – jestliţe ţadateli chybí další informace, můţe kontaktovat buď 

Ministerstvo zemědělství, anebo Státní zemědělský intervenční fond. 

Sledování výzvy o vyhlášení kola příjmu žádostí a příprava projektu – na internetových 

stránkách Ministerstva zemědělství v sekci Program rozvoje venkova na období 2007 – 

2013 je moţné si přečíst aktuální výzvy. Doporučuje se rovněţ začít pracovat na projektu a 

na vyplnění povinných příloh.  

Vyhlášení výzvy – po vyhlášení výzvy je vhodné, aby si zájemce prošel nejnovější verzi 

Pravidel, které jsou k nalezení na internetových stránkách Státního zemědělského 

intervenčního fondu. 

Vyplnění žádosti o dotaci – pro vyplnění této ţádosti slouţí přichystaný formulář 

obsahující všechny přílohy. Takto vyplněnou ţádost je nutné podat na regionálním odboru 

Státního zemědělského intervenčního fondu, kde zároveň můţe ţadatel poţádat o další 

informace. 
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Podání žádosti o dotaci – ţádost se podává v termínu, který je uveřejněn ve výzvě. Pokud 

byla ţádost podána a následně byla ţádost zaregistrována, probíhá tzv. administrativní 

kontrola ţádosti. Jestliţe je projekt schválen a i přílohy jsou v pořádku, pak je ţadatel 

vyzván, aby podepsal Dohodu, jeţ představuje příslib dotace. (Portál eAGRI - resortní 

portál Ministerstva zemědělství, 2009-2011) 

Získání dotace - je důleţité si uvědomit, ţe dotace se vyplácí aţ po realizaci projektu. Je 

proto vhodné financovat projekt z vlastních finančních prostředků. V případě 

nedostatečného mnoţství vlastních prostředků, se doporučuje zaţádat u banky 

překlenovací úvěr, který bude po přijetí dotace splacen. Je dobré mít na paměti, ţe dotací 

se obvykle proplácí tzv. způsobilé výdaje, jinými slovy uznatelné náklady. Jedná se o 

výdaje, které musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým a také musí odpovídat 

prioritám příslušného operačního programu. (Jak na granty a dotace z fondů EU, 2012) 
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3 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 

Program rozvoje venkova je jedním z pěti operačních programů. Druhy operačních 

programů: 

- Průmysl a podnikání 

o rozvoj podnikatelského prostředí 

o rozvoj konkurenceschopnosti podniků 

- Rozvoj lidských zdrojů 

o vysoká a flexibilní pracovní síla 

o rovné příleţitosti pro muţe a ţeny 

o rozvoj celoţivotního vzdělávání 

o adaptabilita zaměstnanců a zaměstnavatelů na změny ekonomických a 

technologických podmínek 

- Infrastruktura 

o modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury 

o sníţení negativních důsledků dopravy na ţivotním prostředí 

o zlepšování environmentální struktury 

- Společný regionální operační program 

o regionální podpora podnikání 

o rozvoj infrastruktury v regionech 

o rozvoj lidských zdrojů v regionech 

o rozvoj cestovního ruchu 

- Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství 

o rozvoj zemědělství, zpracování zemědělských výrobků a lesního 

hospodářství 

o rozvoj venkovských oblastí, rybářství a odborné vzdělání, technická pomoc 

(Hrdý, 2006, s. 114-115). 
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3.1 Charakteristika Programu rozvoje venkova a multifunkčního 

zemědělství 

„Více neţ polovina obyvatel 27 členských státu Evropské unie ţije ve venkovských 

oblastech, které pokrývají 90 % území unie. Rozvoj venkova je proto nesmírně důleţitou 

oblastí zemědělské politiky Evropské unie. Pro české obce a města to platí také. 

Venkovské obce, tj. ty, které mají méně neţ 2000 obyvatel, tvoří více neţ 89 % všech obcí 

v České republice. Rozkládají se na území téměř 74 % rozlohy České republiky.“ (Mátl, 

2006, s. 48) 

Pod pojmem Program rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství si můţeme 

představit, ţe se jedná o hlavní nástroj ČR pro čerpání finančních prostředků z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova na období 2007 – 2013. Jeho řídícím orgánem pro 

Českou republiku je tedy Ministerstvo zemědělství. (Přichystal, 2008, s. 36) 

Dle Rady (ES) č. 1698/2005 byl zpracován Program rozvoje venkova České republiky na 

období 2007 – 2013 a vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova (dále jen 

NSPRV). NSPRV má důleţité postavení, neboť uvádí konkrétní pravidla a strategie 

čerpání finančních prostředků. Rovněţ stanovuje konkrétní cíle, rozpracovává priority do 

dílčích cílů a popisuje postupy jejich realizace. (Marek a Kantor, 2009, s. 34) 

,,Program rozvoje venkova, který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro 

rozvoj venkova, blíţe specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 

strategie v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje 

venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci. Opatření Programu 

rozvoje venkova přispějí k naplňování cílů Lisabonské strategie ve všech jejích oblastech: 

- Společnost zaloţená na znalostech 

- Vnitřní trh a podnikatelské prostředí 

- Trh práce 

- Udrţitelný rozvoj.“ (Přichystal, 2008, s. 36) 

3.2 Čtyři osy Programu rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství 

Úplné znění Programu rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství České republiky na 

období 2007 – 2013 je moţné si přečíst v nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro 

rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a nařízení Rady 
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(ES) č. 1290/2005, o financování Společné zemědělské politiky, a rozhodnutí Komise č. 

2006/144/ES, o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova. 

3.2.1 OSA I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 

Tato osa je cílena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství, lesnický a také posílení 

podnikání v zemědělské výrobě a potravinářství. 

Priorita 1.1 Modernizace zemědělských podniků 

Jedná se o opatření, které se zabývá zvýšením výkonnosti zemědělských podniků za 

účelem posílení pozic na trhu. Jedná se o modernizaci především v ţivočišné výrobě, ale 

také v rostlinné výrobě. Příkladem můţe být např. výstavba či rekonstrukce stájí, 

rekonstrukce skleníků, skladů ovoce a zeleniny nebo oprava závlahových zařízení. 

(Přichystal, 2008, s. 35-38) 

Priorita 1.2 Investice do lesů 

Cílem je posílení konkurenceschopnosti na trhu, rozvoj dynamického podnikání, zlepšení 

produktivnosti a zvýšení ochrany ţivotního prostředí. Podpora je určena např. na obnovu 

lesních porostů, na investice k pořízení lesnické techniky a rozšíření nedostatečné 

infrastruktury v lesích. (Přichystal, 2008, s. 35-38) 

Priorita 1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

Jde o účelné zvýšení výkonnosti zpracovatelských podniků. Především získání investic na 

výrobu produktů jejich zavádění na trh či na získání nových technologických procesů. 

(Přichystal, 2008, s. 36-38) 

Priorita 1.4 Pozemkové úpravy 

Předmětem tohoto opatření jsou vlastnické vztahy pozemkové drţby, nedostatečná 

zemědělská infrastruktura či chybějící prvky ekologické stability krajiny. (Přichystal, 2008, 

s. 35-38) 

3.2.2 OSA II: Zlepšování ţivotního prostředí a krajiny 

Osa II.1.2 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby 

poskytované v jiných znevýhodněných oblastech 

Toto opatření vychází z pomoci zemědělcům, kteří provozují svoji činnost v nepříznivých 

přírodních podmínkách, aby udrţeli jednotný vzhled venkovské krajiny. Jde o podporu 
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chovu hospodářských zvířat, díky nimţ nezůstanou pastviny a louky neobdělány. 

(Přichystal, 2008, s. 36-38) 

Osa II.1.2 Platby v rámci NATURA 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 

2000/60/4S 

Toto opatření je určeno zemědělcům, kteří provozují svojí činnost v oblastech v prvních 

zónách NP, CHKO a Natura 2000, coţ je soustava chráněných území. Jde o ochranu 

nejcennějších, nejvíce ohroţených ţivočichů a vzácných rostlin. (Přichystal, 2008, s. 35-

38) 

3.2.3 OSA III: Kvalita ţivota ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství 

venkova 

Osa III.1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova 

Cílem je poskytnout obyvatelům pravidelný příjem, a to na základě vytvoření nových 

pracovních míst podpořením mikropodniků např. v těţebním a zpracovatelském průmyslu, 

dále ve stavebnictví, truhlářství, kovářství, pletení košíků, zámečnictví, čalounictví apod. 

Dále jde o pomoc s rozkvětem cestovního ruchu na venkově např. výstavbou rekreačního 

zařízení a poskytováním sluţeb turistům. Můţe jít o vybudování pěších tras, vinařských 

stezek, naučných stezek apod. Podpora je určena pro obce, které mají do 2000 obyvatel. 

(Přichystal, 2008, s. 35-38) 

Osa III.2 Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 

Osa III.2.1.2 Občanské vybavení a služby 

Tato dotace slouţí k realizaci projektu v obci do 500 obyvatel na území České republiky. 

Podpora slouţí ke zlepšení občanského vybavení a sluţeb, a to např. na zajištění školní, 

zdravotnické či sociální vybavenosti nebo na pečovatelské sluţby o seniory nebo 

k zajištění objektů a ploch pro sportovní a kulturní aktivity. Finanční podporu lze také 

vyuţít na výstavbu integrovaných informačních a školících center. (Přichystal, 2008, s. 35-

38) 

Podmínky pro poskytnutí podpory: 

 nutnost předloţení projektu v souladu s platnou právní úpravou, 

 platí zde pravidlo: jeden schválený projekt = jeden zdroj financování EU, 

 při investici do budov, musí být jeho výhradní uţivatel příjemce podpory. 
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Podpora můţe pokrýt maximálně 90 % výdajů na projekt, přičemţ příspěvek EU činí 75 % 

veřejných zdrojů a příspěvek ČR je 25 % veřejných zdrojů. Další podmínkou je, ţe 

minimální celkové způsobilé výdaje jsou ve výši 50 000,- Kč. (Přichystal, 2008, s. 35-38 

Osa III.3 Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů 

působících v oblastech, na něž se vztahuje osa III 

Účelem je rozvinout vzdělání a informovanost zemědělským subjektům, kteří provozují 

svoji činnost na venkově. Jde o poskytování rekvalifikačních kurzů a pouţívání 

internetového připojení. (Přichystal, 2008, s. 35-38) 

3.2.4 OSA IV: Leader 2007-2013 

Cílem je zkvalitnění ţivota na venkově zlepšením ekonomického potenciálu a zhodnocení 

přírodního a kulturního dědictví venkova. Bylo potřeba zaloţit tzv. místní akční skupiny, 

které představují řídící a iniciační subjekty, jeţ operují na malém území. Iniciativa 

LEADER se zaměřuje na vysoce individuální projekty, které jsou vypracované 

uskutečněné místními partnerstvími a specializují se na konkrétní místní problémy. 

(Tomšík, 2009, s. 157-158) 

Osa IV.1.1 Místní akční skupina 

Místní akční skupina musí vyhovět podmínkám stanovených SZIF. Jejich úkolem je 

zhotovení tzv. Strategického plánu Leader a vybírají takové projekty, které budou 

financovány pomocí Programu rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství. (Přichystal, 

2008, s. 35-38) 

Osa IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 

Smyslem tohoto opatření je rozvoj a propagace nejlepších projektů. Podpora je udělována 

na projekty mezi územími na národní úrovni nebo nadnárodní spolupráce. Cílem je 

podpořit vztahy mezi místními akčními skupinami. (Přichystal, 2008, s. 35-38) 



 

 

II PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 CHARAKTERISTIKA OBCE OZNICE 

4.1 Základní údaje o obci 

Obec Oznice územně patří do okresu Vsetín a spadá pod Zlínský kraj. Nachází se asi 7 km 

jihozápadně od Valašského Meziříčí. Oznice se rozprostírá v půvabném údolí Hostýnských 

vrchů kolem potoka Oznička. Obec se rozkládá na ploše 613 ha a více neţ polovina obce je 

pokryta lesy. Pro obec jsou charakteristické značné výškové rozdíly. Nejvyšším místem je 

hřeben Hostýnských vrchů, jenţ dosahuje 578 m n. m., a zároveň nejniţší místo ve středu 

obce měří pouze 380 m n. m.. 

První písemná zmínka o obci odkazuje na rok 1376. Během 15. století obec však zanikla a 

zpustošila. Aţ v roce 1663 se v obci usadili chalupníci, kteří se zapříčinili rozkvětu obce. 

I přesto obec patřila po několik století k nejchudším valašským obcím. (Oznice, 2008-

2011) 

4.2 Současnost 

V obci je přihlášeno k trvalému pobytu 420 obyvatel, jejichţ průměrný věk je 37 let. Ve 

středu obce se nachází obecní úřad, ve kterém byl uveden do provozu Czech Point. Díky 

němu občané mohou na poţádání získat výpisy z ţivnostenského a obchodního rejstříku, 

katastru nemovitostí, rejstříku trestů, registru řidičů, či si mohou zaloţit datovou schránku. 

V obci je rovněţ vybudovaná nová telefonní síť, obecní vodovodní řád s vodojemem. Před 

několika lety byla vystavěna zcela nová rozvodná síť elektrické energie, která pokrývá 

celou obec. Obcí prochází okresní silnice III. třídy ve velmi dobrém stavu a také mnoţství 

udrţovaných obecních komunikací. Podél okresní komunikace jsou ve středu obce 

vybudovány chodníky a obec má rozsáhlou síť veřejného osvětlení. Jelikoţ byla obec 

Oznice těţce postiţena záplavami v roce 1997, podařilo se správcem toku Lesy ČR 

dojednat opravu toku zpevněním břehů a výstavbou splavů a lapače splavenin, coţ velmi 

přispělo ke zkulturnění vzhledu obce. 

Pro obyvatele je zajištěno zásobování smíšeným zboţím v místní prodejně. V obci se také 

nachází pohostinství s kulturním sálem obecního úřadu, kde se pod záštitou obce a majitele 

pohostinství koná mnoţství kulturních akcí, plesů, tanečních zábav pro mladé a dětských 

karnevalů. Tělovýchovná jednota Oznice, která provozuje hernu stolního tenisu, tenisový a 

volejbalový antukový areál, taktéţ organizuje mnoho akcí sportovního charakteru, za 
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všechny pak uvádím nejznámější turnaj v nohejbalu "Oznica Cap", který se těší velké 

přízni sportovců a diváků z celého okresu Vsetín. (Vnitropodnikové materiály obce 

Oznice, 2012) 

4.3 Orgány obce 

Sloţení zastupitelstva 

Starosta obce – Sousedík Přemysl 

První místostarosta obce – Bartoň Roman 

Druhý místostarosta obce – Gerţa Martin 

Účetní obce – Tvrdá Věra 

Finanční výbor 

Předseda finančního výboru – Šebesta Jiří 

Člen finančního výboru – Šebesta Michal 

Člen finančního výboru – Herber Jna 

 Kontrolní výbor 

Předseda kontrolního výboru – Tvrdý Miroslav 

Člen kontrolního výboru – Skýpala Radek 

Člen kontrolního výboru – Šimčík Vlastimil 

Obec Oznice je členem: 

- Sdruţení obcí mikroregionu Valašskomezříčsko-Kelečsko, 

- Sdruţení obcí Střední Vsetínsko, 

- MAS - místní akční skupina firem a obcí Střední Vsetínsko (Vnitropodnikové 

materiály obce Oznice, ). (Vnitropodnikové materiály obce Oznice, 2012) 
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5 REALIZOVANÉ PROJEKTY OBCE OZNICE 

Obec Oznice má jiţ za sebou spoustu úspěšně realizovaných projektů, na které dostala 

finanční prostředky, ať uţ formou dotace ze státního rozpočtu nebo z fondů EU. Šlo 

například o:  

 neinvestiční přijaté transfery (na opravu komunikace, na provoz Czech Pointu, na 

Volby do krajského zastupitelstva, Volby Parlamentu a Senátu ČR, sčítání lidu, 

domů a bytů v roce 2011, odstranění následků povodňových škod, stavební obnova 

partyzánského bunkru), 

 dotace na projekt Šetrnější a ekologičtější veřejné osvětlení Oznice, 

 dotace na přestavbu budovy bývalé mateřské školky, 

 dotace na poţární techniku a věcné prostředky poţární ochrany, 

 dotace na vybudování bezdrátového rozhlasu. 

Vzhledem k mému omezenému rozsahu stran jsem se rozhodla charakterizovat pouze dva 

úspěšné projekty. Vybrala jsem dotaci poskytnutou z fondů Evropské unie, která byla 

uskutečněna v rámci mikroregionu. Jedná se o projekt, jehoţ cílem byla preventivní 

povodňová ochrana pro mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Druhým projektem 

byla ţádost o poskytnutí dotace na přestavbu budovy bývalé mateřské školky. 

5.1 Preventivní povodňová ochrana pro mikroregion 

Území obce Valašské Meziříčí s rozšířenou působností leţí v podhůří Beskyd v oblasti 

středních a dolních úseků jednotlivých toků s převáţně bystřinným charakterem toku. Do 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí patří města a obce - 

Choryně, Lešná, Valašské Meziříčí, Jarcová, Kladeruby, Kelč, Kunovice, Branky, Police, 

Loučka, Podolí, Zašová, Stříteţ nad Bečvou, Velká Lhota, Mikulůvka, Oznice. Tyto obce 

tvoří mikroregion s názvem Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Toto sdruţení obývá 

v současné době více neţ 42 000 obyvatel a skládá se celkem ze 16 obcí, které dohromady 

mají rozlohu kolem 180 km
2
. 

5.1.1 Identifikace operačního programu 

Operační program  Ţivotní prostředí 
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Prioritní osa   1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a sniţování 

    rizika povodní 

Primární oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní 

Podoblast podpory  1.3.1. Zlepšení systému povodňové sluţby 

5.1.2 Identifikace projektu 

Název projektu: Preventivní povodňová ochrana pro mikroregion Valašskomeziříčsko-

Kelečsko 

Rozsah celkových uznatelných nákladů: Od 1 mil. Kč do 25 mil. Kč 

Stručný obsah projektu: Zpracováním digitálního povodňového plánu města Valašské 

Meziříčí, obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí, vybudováním hlásného 

povodňového systému, ostatních měřících, vyrozumívacích a varovných systémů dojde ke 

vzniku významného nástroje v řízení povodňových rizik. Povodňový plán bude podkladem 

pro rozhodování při povodňových situacích. Hlásné, měřící, vyrozumívací a varovné 

systémy umoţní včasné varování obyvatelstva v rizikových oblastech na území celého 

mikroregionu, kde dochází k významným škodám na majetku, případně ohroţení zdraví a 

ţivota obyvatel. 

Cíl projektu: Vytvoření komplexního systému řízení rizik při povodních a varování 

obyvatel před rizikovými povodňovými stavy na území téměř celého mikroregionu. 

Promítnutí nejnovější technické moţnosti do existujících plánů a projektů ochrany 

obyvatel a majetku. 

Popis umístění projektu: Projekt bude realizován na území mikroregionu 

Valašskomeziříčsko-Kelečsko, mimo obec Velká Lhota. Obce a města zapojená do 

projektu jsou: Branky, Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, 

Mikulůvka, Oznice, Podolí, Police, Stříteţ nad Bečvou, Valašské Meziříčí a Zašová. 

5.1.3 Harmonogram projektu 

1. Projektová dokumentace a rozpočet projektu 1. 3. 2010 

2. Zpracování a podání ţádosti o finanční podporu 30. 6. 2010 

3. Zveřejnění výsledků výzvy 29. 10. 2010 

4. Výběrová řízení 1. 11. 2011 
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5. Uzavření smluv s vybranými dodavateli 31. 1. 2011 

6. Zahájení realizace 1. 3. 2011 

7. Ukončení realizace 30. 12. 2011 

8. Uvedení do provozu 30. 12. 2011 

5.1.4 Rozpočet projektu 

V následující tabulce jsou zpracovány jednotlivé poloţky nákladů, které bylo potřeba 

vynaloţit na výstavbu preventivní povodňové ochrany pro mikroregion. Rozsah celkových 

uznatelných nákladů nepřekročil maximální stanovenou hranici 25 mil. Kč. 

Název poloţky 
Cena bez 20 % 

DPH 
DPH 20 % 

Cena s 20 % 

DPH 

Projektová příprava 

Zpracování ţádosti  190 000 0 190 000 

Zpracování zadávací 

dokumentace 
40 000 8 000 48 000 

 Celkem 230 000 8 000 238 000 

Varovný a vyrozumívací systém 

Celkem za 

mikroregion 
18 509 425 3 701 888 22 211 310 

Digitalizace povodňového plánu 

Město Valašské 

Meziříčí + ORP VM 
300 000 60 000 360 000 

Pamětní deska a 

billboard 
100 000 20 000 120 000 

Vedlejší rozpočtové 

náklady 
300 000 60 000 360 000 

Rezerva 500 000 100 000 600 000 

Technický a autorský 

dozor 
200 000 40 000 240 000 

Celkem 1 400 000 280 000 1 680 000 
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Celkové náklady projektu 

Celkem 20 139 425 3 989 888 24 129 310 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních podkladů mikroregionu 

Tabulka 1 Údaje o rozpočtu projektu v Kč 

5.1.5 Důvod vytvoření digitálního povodňového plánu 

Obsahem předkládaného projektu je návrh na zpracování digitálního povodňového plánu 

pro město Valašské Meziříčí a celé území jeho působnosti jako obce s rozšířenou 

působností včetně vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro obce, které 

jsou součástí mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko (kromě obce Velká Lhota). 

V nedávné minulosti bylo a opakovaně je území ORP a město Valašské Meziříčí postiţeno 

povodněmi. Poslední větší povodně dané území zasáhly v květnu 2010 a nyní opětovně 

také v červnu 2011. 

Vzhledem k nebezpečí, které z těchto povodní pochází a ke škodám, které byly napáchány 

takřka kaţdoročně, se město Valašské Meziříčí a obec s rozšířenou působností Valašské 

Meziříčí rozhodlo problém aktivně řešit. Jeho cílem je správně posoudit nebezpečí a 

ochránit tak zdraví a majetek svých občanů. 

Město Valašské Meziříčí zpracovalo pro své správní území povodňový plán města v říjnu 

2004. V průběhu let byla postupně provedena aktualizace tohoto plánu. Poslední 

aktualizace plánu proběhla v únoru 2010. Poslední aktualizace kontaktů povodňových 

komisí proběhla taktéţ v únoru 2010. 

Stávající povodňový plán je zpracován v souladu s odvětvovou technickou normou 

vodního hospodářství a Povodňové plány, v tištěné a elektronické podobě. Plán je v 

souladu s povodňovým plánem Zlínského kraje. V současné době jsou kontakty na 

povodňovou komisi ORP Valašské Meziříčí uloţeny v Povodňovém informačním systému 

(POVIS) v Editoru dat povodňového plánu, v povodňových komisích. Poslední aktualizace 

proběhla 2. 10. 2007. 

Vzhledem k tomu, ţe organizační část Plánu týkající se kontaktů na povodňové komise je 

jiţ vedena v Editoru DPP a je vţdy aktuální a dostupná, je zapotřebí přejít na jednotný 

systém dat dostupných všem sloţkám v řízení povodňových případně krizových událostí. 
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Tento poţadavek bude splněn zpracováním digitálního povodňového plánu města a jeho 

následné napojení na digitální plán ČR a na POVIS.  

5.1.6 Charakteristika povodí 

Vodní toky na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí 

jsou: Bečva, Vsetínská Bečva, Roţnovská Bečva, Juhyně, Loučka, Mikulůvka, Oznička, 

Medůvka, Lavný potok, Křivský potok, Hrachovecký potok, Veselský potok, Stříteţský 

potok, Krhovský potok, Zašovský potok, Černý potok, Jasenice, Mřenka. 

Na území zájmového povodí se nachází celkem tři vodní díla (Karolinka, Horní Bečva a 

Bystřička), která jsou součástí vodohospodářské soustavy povodí Moravy. Vodárenské 

vyuţití má pouze Karolinka. Všechny nádrţe svými celkovými objemy jsou schopny 

zadrţet cca 3 % celkového ročního odtoku z uvedeného povodí Bečvy, to znamená, ţe 

svým provozem ovlivňují hydrologický reţim Bečvy nepatrně. 

5.1.7 Popis bezdrátového rozhlasu 

Jde o speciální vysílací zařízení, které pracuje ve frekvenčním přenosovém pásmu 80 Mhz. 

Pro zamezení zachycení nesprávného signálu hlášení předchází digitální kód, který 

aktivuje jen celky bezdrátového rozhlasu, které jsou zamýšleny pro danou informaci. 

Zařízení umoţňuje vysílat zprávy mluvenou řečí nebo z libovolného zvukového nosiče 

záznamu. Obsluha zařízení zvolí příjmovou skupinu obyvatel nebo více skupin. Prakticky 

to znamená, ţe předá informaci jen vybraným částem obce, města, popř. zvolí všechny 

zájmové okruhy a zprávu vyslechnou všichni občané. To vše pomocí volby okruhů, které 

jsou instalovány v příslušné části města, která má tuto informaci dostat. 

5.1.8 Obec Oznice 

Obec má povodňový plán obce zpracován v tištěné podobě. Povodňová komise funguje, 

schází se dle potřeby z důvodů nastalých krizových situací. Povodňová komise je 

pětičlenná. Aktualizace povodňové komise probíhá jednou ročně do konce měsíce března. 

Výskyt povodní 

Povodněmi byla obec postiţena v letech 1990, 1997, 2006, 2007, 2010. Vše bylo 

způsobeno potokem Oznička a jeho bezejmennými přítoky (9 přítoků), a také vodami 

stékajícími z kopců po místních komunikacích. Rozsah škod během povodně v roce 1990 

dosahoval výše 2,5 mil Kč, v roce 1997 to bylo 5,8 mil Kč, v roce 2006 byly škody 
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vyčísleny na 1,2 mil Kč, v roce 2007 se jednalo o částku ve výši 0,6 mil Kč a v roce 2010 

se výše škod vyšplhala na 3 mil. Kč. 

Zhodnocení situace 

V obci Oznice je v současné době vyuţíván funkční stávající 100V drátový rozhlas. 

Vysílací pracoviště – návrh řešení 

Na OÚ bude instalováno vysílací pracoviště varovného a informačního systému. To 

umoţní hlášení v samotné obci prostřednictvím bezdrátových hlásičů. Vysílací pracoviště 

bude doplněno o modul k napojení na Jednotný systém varování a vyrozumění a telefonní 

prostup. Čidla pro hlídání stavu hladiny v počtu dvou kusů budou umístěna na mostních 

konstrukcích na toku. Čidla budou doplněna o kameru a sráţkoměr. Pro ozvučení města je 

navrţeno 25 ks bezdrátových hlásičů se 74 ks reproduktory. 

5.2 Budova MŠ Oznice – centrum ţivota vesnice 

Tato akce je financována z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR. 

5.2.1 Zdůvodnění potřebnosti zařízení 

V obci Oznice se nachází budova bývalé mateřské a základní školy (I. stupeň), jejichţ 

činnost byla ukončena v souvislosti s restrukturalizací školství. V současné době se v jedné 

části budovy nacházejí byty, druhá část je nevyuţitá a chátrá. K budově přiléhá také 

prostranství, které společně vytváří jeden areál. 

V obci aktivně působí různé kulturní a společenské spolky a krouţky (dobrovolní hasiči, 

stolní tenisté, tělovýchovná jednota, myslivecké sdruţení, matky s dětmi, důchodci…), 

které nemají zázemí pro své aktivity. V současné době se musí scházet buď u členů doma, 

popřípadě ve stísněných prostorách obecního úřadu, který však nemá ani zasedací 

místnost, popřípadě se scházejí v místním restauračním zařízení, které jiţ z principu není 

vhodným místem, kde by se měla soustřeďovat mládeţ, popřípadě matky s dětmi. 

Realizací projektu obec chce dosáhnout vytvoření víceúčelového objektu, který bude 

slouţit jednak jako mateřské centrum, jednak jako zázemí pro volnočasové aktivity 

mládeţe, společenské aktivity, spolkové aktivity, neformální schůzky důchodců, prostory 

pro vzdělávání atd. Společně s úpravou přilehlého venkovního prostranství – dětské hřiště, 

které v současné době nesplňuje ani ty nejzákladnější poţadavky z hlediska hygieny, 
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bezpečnosti a funkčnosti, chce obec vytvořit komplex, který dá prostor i pro sportovní 

vyţití, dětské hry a relaxaci. 

Vybudované zařízení bude slouţit zejména obyvatelům obce Oznice, a to bez rozdílu věku. 

Obec jako taková se v posledních letech stále rozrůstá a proto obec povaţuje za nutné 

poskytnout obyvatelům odpovídající zázemí. Demografický vývoj v obci svědčí o tom, ţe 

dochází nejen k přirozeným přírůstkům obyvatel (nově narození), ale obec se také rozrůstá 

o nově přistěhovalé obyvatele, kteří zde staví rodinné domy. Za poslední 3 roky došlo 

k nárůstu průměrně o 16 nových obyvatel ročně a vzhledem k plánované výstavbě se 

předpokládá, ţe trend se v dalších letech bude vyvíjet stejně a dojde i k rapidnějšímu 

nárůstu počtu obyvatel obce. Z toho vyplývá potřebnost podobného zařízení. Obec Oznice 

však nemá dostatečné prostředky, aby mohla tento projekt sama realizovat.  

5.2.2 Stavebně-technické zdůvodnění potřebnosti stavby 

Budova MŠ Oznice byla postavena v 70. letech minulého století, coţ se také bohuţel 

negativně projevilo jak na pouţitých materiálech, tak i na kvalitě provedené práce a na 

celkovém dispozičním řešení. Ani přístavba budovy, která byla realizována v období 

1980 - 1981, nebyla ze strany Okresního stavebního podniku Vsetín provedena kvalitně. 

I přes výše uvedené skutečnosti se však jedná o jedinou vhodnou budovu, která můţe být 

po nutných opravách a úpravách vyuţitelná jako zázemí pro spolkové aktivity i ţivot 

vesnice jako takové. Současné vyuţití je minimální díky špatnému technickému stavu 

(otopný systém, sanitární zařízení, celkově nevyhovující hygienické podmínky). 

Realizací akce dojde k technickému zhodnocení celého areálu. Včasným zásahem se také 

dosáhne minimalizace budoucích nákladů. Realizace přispěje také k zabezpečení jak 

hygienických, tak bezpečnostních náleţitostí a dojde také ke sníţení zatíţení ţivotního 

prostředí (úspora energií, změna způsobu vytápění, vliv chátrající stavby na okolní 

prostředí atd.). 

Předpokládaný časový průběh přípravy a realizace (měsíc/rok) 

Termín pořízení projektové dokumentace:  7/2007 

Termín povolení stavby stavebním úřadem: 10/2008 

Termín uzavření smlouvy na realizaci akce: 6/2011 

Termín ukončení realizace akce:   3/2012 
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5.2.3 Náklady akce a zdroje financování 

Druh nákladu Částka v Kč 

Náklady na přípravy a zabezpečení výstavby 105 000 

Náklady na stavební nebo technologické části stavby 3 717 000 

Celkové náklady 3 822 000 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů obce Oznice 

Tabulka 2 Celkové náklady na přestavbu budovy 

 

Zdroj financování přestavby Částka v Kč 

Státní dotace ţádaná z programu 3 345 000 

Vlastní zdroj investora 477 000 

Celkem 3 822 000 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů obce Oznice 

Tabulka 3 Zdroj financování přestavby budovy MŠ 

5.2.4 Věcný obsah investičního záměru 

- Stavební úpravy budovy číslo popisné 91 (bourací práce, zdící práce, vybourání 

stávajících oken a osazení nových oken z plastových profilů, zrušení anglických 

dvorků a provedení nové přizdívky, zrušení venkovního schodiště do 1. PP, úpravy 

vnitřních rozvodů ZTI, ÚV, Elektro, zastřešení vstupního atria…), 

- přípojka splaškové kanalizace (nově vybudovaná přípojka splaškové kanalizace DN 

150, zaústění do stávajícího septiku…), 

- přípojka dešťové kanalizace (zaústění stávajících střešních svodů na stávající 

dešťovou kanalizaci, napojení svodu od zastřešení atria…), 

- odběrné plynové zařízení (osazení turbo kotlem Immergas Victrix 50, který bude 

rovněţ zajišťovat ohřev teplé uţitkové vody (zásobník Immergas UB 200), 

umístění HUP na stávající NTL plynovodní přípojku…), 

- mobiliář (rozmístění mobiliáře – herní sestava Janov, šestiboké pískoviště, 4 ks 

laviček Oder). 
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5.2.5 Funkční vymezení 

Rekonstruovaná budova, včetně přiléhajících ploch bude slouţit jako multifunkční areál 

pro občany obce Oznice a zájmová sdruţení, která v obci působí. Budova bývalé MŠ 

Oznice bude slouţit jako mateřské centrum, dále jako zázemí pro volnočasové aktivity 

mládeţe, důchodců, vzdělávací, společenské a spolkové aktivity (Sbor dobrovolných 

hasičů, Myslivecké sdruţení Oznice-Mikulůvka, TJ Oznice…). 

Upravené okolní prostory, které jsou součástí areálu, budou slouţit především dětem, 

matkám s dětmi, důchodcům a dalším cílovým skupinám. Prostory budou vyuţitelné pro 

sportovní aktivity dětí, aktivní trávení volného času, relaxaci atd. 

5.2.6 Zabezpečení provozu 

Způsob financování provozu budovy bude probíhat na základě rozpočtu obce Oznice. A 

způsob zabezpečení zdrojů financování bude řešen v rámci rozpočtu. 

Druh nákladů Částka v Kč 

Energie (plyn, elektřina) 50 000 

Voda 2 000 

Mzdy 10 000 

Reprodukce pořízeného majetku (údrţba a opravy) 30 000 

Jiné provozní náklady 3 000 

Celkem 95 000 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů obce Oznice 

Tabulka 4 Rozpočet ročního provozu budovy 

5.2.7 Upřesnění vyuţití budovy bývalé MŠ Oznice a prostranství vytvářející jeden 

areál 

Vybudované zařízení bude slouţit zejména obyvatelům obce Oznice, a to bez rozdílu věku. 

Rekonstruovaná budova, včetně přiléhajících ploch bude slouţit jako multifunkční areál 

pro občany obce Oznice a zájmová sdruţení, která v obci působí.  

Budova bývalé MŠ Oznice bude slouţit, jako mateřské centrum, dále jako zázemí pro 

volnočasové aktivity mládeţe, důchodců, vzdělávací, společenské a spolkové aktivity 

(Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdruţení Oznice-Mikulůvka, TJ Oznice…). 
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V rámci budovy je i zachována kuchyň – místnost, která bude slouţit, jako zázemí pro 

pořádání společenských akcí (v minulosti v budově bylo pořádáno mnoho oslav narozenin, 

dokonce i první svatba v obci Oznici). Mezi nové prostory, které vzniknou rekonstrukcí a 

přestavbou, je i závětří s krbem, které se nachází na terase, které doplní komplex pro tyto 

akce. 

Další vyuţití budovy po rekonstrukci spočívá v provozování plnohodnotné knihovny. 

Vzhledem ke stoupajícímu počtu čtenářů je nutné provozovat plnohodnotnou knihovnu, 

kde v současné době je především v zimních měsících knihovna provozována bez řádného 

otopu. Plánovány jsou akce spjaté s knihovnou, jako je noc s Broučky, posezení s důchodci 

atd.  

V okolí jsou upravené prostory, kde je stávající asfaltové hřiště, vybízející k míčovým 

hrám, k tanci při společenských akcích (velmi populární stavění a kácení máje, soutěţ 

hasičů ve věku od 3 do 70 let, oznický kopec a spoustu dalších. Je vyuţíváno i jako 

základna, jak pro mladé, tak pro dospělé hasiče. V současné době je bohuţel poznamenáno 

zubem času v podobě podstatných nerovností. 

V areálu přiléhajícímu k budově bývalé MŠ Oznice je i naplánována herní sestava, 

doplněná pískovištěm a lavičkami pro vyţití dětí ve věku 3-14 let. Herní sestava nahradí 

v současnosti nevyhovující průlezky. Jako podklad pro výběrové řízení slouţila sestava, 

kterou si vybraly samy děti. 
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6 HOSPODAŘENÍ OBCE OZNICE V LETECH 2008-2011 

6.1 Hospodaření obce v roce 2008 

Při sestavování rozpočtu za rok 2008 se vycházelo z rozpočtového výhledu schváleného 

zastupitelstvem obce do konce roku 2011, který zohledňuje novelu zákonu o rozpočtovém 

určení daní. 

Obec není zřizovatelem ţádné příspěvkové organizace a ani neprovozuje ţádnou jinou 

hospodářskou činnost.  

Skladba rozpočtu Rok 2008 Rok 2007 

Daňové příjmy 3 021 290 2 476 203 

Nedaňové příjmy 277 286 200 599 

Kapitálové příjmy 0 18 480 

Dotace 626 712 1 129 148 

Příjmy celkem 3 925 289 3 824 431 

Běţné výdaje 2 901 390 3 297 808 

Kapitálové výdaje 115 000 62 982 

Výdaje celkem 3 016 390 3 360 791 

Výsledek hospodaření 980 899 463 640 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů účetní uzávěrky 

v obci Oznice 

Tabulka 5 Údaje o plnění příjmů a výdajů v Kč k 31.12. 

V obci v roce 2008 došlo k navýšení především daňových příjmů, které oproti 

předchozímu roku vzrostly o 545 000,- Kč. Tyto příjmy vzrostly především na dani 

z příjmů PO o 200 000,- Kč, na dani z příjmů FO ze SVČ o 48 000,- Kč, na dani z přidané 

hodnoty o 225 000,- Kč, z poplatku za likvidaci komunálního odpadu o 38 000,- Kč, z dani 

z příjmů z kapitálových výnosů o 15 000,- Kč a z dani z příjmů FO ze závislé 

činnosti o 19 000,- Kč. 

Obec zaţádala o neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, které byly kladně vyřízeny. A 

obec získala finanční prostředky ve výši 626 712,- Kč, které postupně přerozdělila. Na 
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opravu místních komunikací pouţívala částku 488 000,- Kč, přičemţ byla provedena 

oprava Místní komunikace k Edinům a Místní komunikace Horizont Mikulůvka. Na 

provozování Czech POINT pouţila částku 52 000,- Kč, na volby do krajských 

zastupitelstev vyuţila 20 000,- Kč. Částka 58 012,- Kč byla vyuţita na aktivní politiku 

zaměstnanosti, kdy šlo o úhradu části mzdových nákladů, sociálního a zdravotního 

pojištění, a to na zaměstnání jednoho pracovníka na údrţbu majetku obce. 

Obec v tomto roce ušetřila 350 000,- Kč, a to sníţením výdajů na opravách obecních 

komunikací ve srovnání s rokem 2007. 

Obecní úřad Oznice podal ţádost o dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na poţární techniku 

nebo věcné prostředky poţární ochrany jednotek SDH obcí Zlínského kraje a na 

vyrozumívací a varovací systémy obcí Zlínského kraje – rozhlas. Celková výše činila 

229 433,- Kč. Ţádáno o dotaci 161 000,- Kč. Ţádost však byla zamítnuta z důvodu 

nedostatku finančních zdrojů. 

Dále obec ţádala o dotaci z programu rozvoje venkova. Opatření III.2.1. podopatření 

III.2.1.2. Občanské opatření a sluţby.  Celkové výdaje 4 450 513,- Kč. Ţádost dotace 

3  982 961,- Kč. Došlo však k zamítnutí z důvodu převisu ţádostí nad poţadovanými 

zdroji. 

Stav bankovních účtů v roce 2008 

Název účtu 
Počáteční stav 

k 1.1. 

Konečný stav 

k 31.12. 

Základní běţný účet 103 254,48 424 545,70 

Běţný účet peněţ. fondů 172 532,48 256 140,27 

Běţné účty celkem 275 786,96 680 685,97 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů obce Oznice 

Tabulka 6 Stav bankovních účtů v roce 2008, údaje jsou v Kč 

Běţný účet má obec zřízený u České spořitelny, pobočka. Valašské Meziříčí. Běţný účet 

peněţních fondů je veden u Komerční banky. Jedná se o Fond rozvoje bydlení. Příjmy 

fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech. Výdajem fondu jsou půjčky 

poskytnuté občanům dle Obecně závazné vyhlášky č.2/1999. 
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6.2 Hospodaření obce v roce 2009 

Při sestavování rozpočtu na rok 2009 se vycházelo z rozpočtového výhledu schváleného 

zastupitelstvem obce do roku 2011 zohledňující novelu zákona o rozpočtovém určení daní. 

Skladba rozpočtu Rok 2009 Rok 2008 

Daňové příjmy 2 785 048 3 021 290 

Nedaňové příjmy 304 398 277 286 

Kapitálové příjmy 197 600 0 

Dotace 877 801 626 712 

Příjmy celkem 4 164 847 3 925 289 

Běţné výdaje 3 360 262 2 901 390 

Kapitálové výdaje 0 115 000 

Výdaje celkem 3 360 262 3 016 390 

Výsledek hospodaření 804 584 980 899 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů účetní uzávěrky 

v obci Oznice 

Tabulka 7 Údaje o plnění příjmů a výdajů v Kč k 31.12. 

Daňové příjmy fyzických osob se sníţily oproti roku 2008 o 236 000,- Kč, a to především 

na dani z příjmů FO ze SVČ o 129 000 Kč a na dani z příjmů právnických osob 

o 190 000,- Kč. Je však vhodné se zmínit, ţe daně z přidané hodnoty vzrostly o 40 000,- 

Kč a obec vybrala na místních poplatcích o 41 000,- Kč více neţ v předcházejícím roce.  

U nedaňových příjmů pozorujeme mírné navýšení o 38 000,- Kč, a to především díky 

navýšení nájemného za pronájem bytů a nájem sálu OÚ.  

Obec získala za prodej obecního pozemku do obecního rozpočtu částku 197 600,- Kč. 

které postupně přerozdělila. Na opravu místních komunikací pouţívala částku 488 000,- 

Kč, přičemţ byla provedena oprava 

V roce 2009 byly opět obci poskytnuté dotace v celkové výši 577 801,- Kč, které postupně 

přerozdělila. Na výkon místní správy pouţila 9 300,- Kč, na provoz Czech POINTU 
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vyuţila 58 259,- Kč, na volby do Evropského parlamentu pouţila 20 000,- Kč a na projekt 

Šetrnější a ekologičtější veřejné osvětlení pouţila 500 000,- Kč. 

Avšak u dotace na provozování Czech POINTU bylo vykázáno čerpání ve výši 48 501,-

 Kč a nevyčerpané finanční prostředky ve výši 9 758,- Kč byly vráceny dne 2. 12. 2009 na 

účet kraje. 

Obecním úřadem Oznice bylo zaţádáno o dotaci na opravu veřejného osvětlení. Tato 

dotace na realizaci projektu nazvaného Šetrnější a ekologičtější veřejné osvětlení Oznice 

byla obci poskytnuta z rozpočtu Zlínského kraje – Podprogram na podporu obnovy 

venkova, v celkové výši 500 000,- Kč. Obec prováděla výběrové řízení na dodavatele této 

akce. Zastupitelé na svém 25. zasedání projednali a posoudili cenové nabídky tří firem. 

Jako nejvýhodnější byla ZO vybrána nabídka EMPEMONT s.r.o. Valašské Meziříčí 

s nejniţší nabídnutou cenou 958 434,- Kč včetně DPH. 

Na přestavbu budovy bývalé MŠ obec zaţádala o dotaci z Programu rozvoje venkova. 

Opatření III.2.1. , podopatření III.2.1.2. Občanské opatření a sluţby. Celkové výdaje 

4 616 106,- Kč. Poţadovaná dotace 3 402 765,- Kč. Bylo to však zamítnuto z důvodu 

převisu ţádostí nad poţadovanými zdroji. 

Obec poţádala o poskytnutí dotace na poţární techniku a věcné prostředky poţární 

ochrany. Konkrétně se jedná o Elektrocentrálu HERON za částku 41 000,- Kč a Zásahové 

přilby Gallet – 5 ks, celkem za 47 000,- Kč. Podíl obce je minimálně 30 %. Tato dotace 

byla obci schválena v roce 2010. 

Stav bankovních účtů v roce 2009 

Název účtu 
Počáteční stav 

k 1.1. 

Konečný stav 

k 31.12. 

Základní běţný účet 424 545,70 616 958,67 

Běţný účet peněţ. fondů 256 140,27 24 311,99 

Běţné účty celkem 680 685,97 641 270,66 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů obce Oznice 

Tabulka 8 Stav bankovních účtů v roce 2009, údaje jsou v Kč 

Běţný účet má obec zřízený u České spořitelny, pobočka Valašské Meziříčí. Účet 

peněţních fondů je u Komerční banky. Jedná se o Fond rozvoje bydlení.  V roce 1999 obec 
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přijala ze FRB návratnou finanční výpomoc ve výši 300 000,- Kč, která byla splatná 

jednorázově v roce 2009. Finanční prostředky byly převedeny z účtu FRB na běţný účet 

obce a následně odeslány na účet krajského úřadu dne 10. 12. 2009. Stav půjčených 

prostředků k 31. 12. 2009 činí 7 645,- Kč. Poslední splátka od občanů je stanovena 

na červenec 2010. 

6.3 Hospodaření obce v roce 2010 

Skladba rozpočtu Rok 2010 Rok 2009 

Daňové příjmy 3 121 442 2 785 048 

Nedaňové příjmy 296 132 304 398 

Kapitálové příjmy 230 000 197 600 

Dotace 329 635 877 801 

Příjmy celkem 3 987 210 4 164 847 

Běţné výdaje 2 257 705 3 360 262 

Kapitálové výdaje 0 0 

Výdaje celkem 2 257 705 3 360 262 

Výsledek hospodaření 1 729 504 804 584 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů účetní uzávěrky 

v obci Oznice 

Tabulka 9 Údaje o plnění příjmů a výdajů v Kč k 31.12. 

Daňové příjmy v roce 2010 oproti roku 2009 mírně vzrostly, a to především díky dani 

z příjmů FO ze SVČ o 176 000,- Kč, z dani z přidané hodnoty o 96 000,- Kč a z dani 

z nemovitostí o 61 000,- Kč. 

Za prodej obecního pozemku obec získala částku 230 000,- Kč. 

V roce 2010 byly poskytnuty dotace v celkové výši 122 866,- Kč. Tyto dotace byly 

následně přerozděleny na volby do poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR pouţila 

23 000,- Kč, na volby do senátu parlamentu ČR a do zastupitelských obcí vloţila 24 000,-  

Kč, na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 uplatnila 3 866,- Kč, na odstranění následků 

povodňových škody pouţila 35 000,- Kč, na nákup osobních ochranných zásahových 
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pracovních prostředků pouţila 25 000,- Kč a na výdaje spojené s činností SDH pouţila 

12 000,- Kč. Z těchto dotací bylo vyčerpáno celkem 112 262,80 Kč a nevyčerpané finanční 

prostředky ve výši 10 603,20 Kč byly vráceny na účet kraje. 

Obec vyzvala tři stavební firmy ke zpracování a podání cenové nabídky na dodávku 

veřejné zakázky „Oprava místních komunikací Oznice – povodeň květen 2010“. Obec 

vybrala firmu Repont s.r.o., která nabídla nejniţší cenu 2 960 275,20 Kč. 

Stav bankovních účtů v roce 2010 

Název účtu 
Počáteční stav 

k 1.1. 

Konečný stav 

k 31.12. 

Základní běţný účet 616 958 1 866 775 

Běţný účet peněţ. fondů 24 311 0 

Běţné účty celkem 641 270 1 866 775 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů obce Oznice 

Tabulka 10 Stav bankovních účtů v roce 2010, údaje jsou v Kč 

Běţný účet má obec zřízený u České spořitelny, pobočka. Valašské Meziříčí. Na 

samostatném bankovním účtu u KB obec hospodařila s prostředky fondu rozvoje bydlení.  

K 1. 1. 2010 se na bankovním účtu nacházely prostředky ve výši 24 311,99 Kč, stav 

půjčených prostředků občanům činil 7 645,- Kč. Dne 21. 12. 2010 byly prostředky fondu 

ve výši 31 369,15 Kč odvedeny na bankovní účet obce a účet zrušen.  

6.4 Hospodaření obce v roce 2011 

Skladba rozpočtu Rok 2011 Rok 2010 

Daňové příjmy 3 144 331 3 121 442 

Nedaňové příjmy 296 287 296 132 

Kapitálové příjmy 188 100 230 000 

Dotace 5 945 175 329 635 

Příjmy celkem 9 573 894 3 987 210 

Běţné výdaje 3 360 262 2 257 705 

Kapitálové výdaje 5 966 229 0 
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Výdaje celkem 9 326 552 2 257 705 

Výsledek hospodaření 247 342 1 729 504 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů účetní uzávěrky 

v obci Oznice 

Tabulka 11 Údaje o plnění příjmů a výdajů v Kč k 31.12. 

Daňové příjmy zůstaly na stejné úrovni jako v roce 2010. I nedaňové příjmy zůstaly na 

úrovni předešlého roku. Prodejem obecního pozemku se navýšily kapitálové příjmy na 

částku 188 200,- Kč. V roce 2011 byly poskytnuty dotace v celkové výši 5 945 175,- Kč, 

který byly přerozděleny a vyčerpány v plné výši následně: 

 Neinvestiční přijaté transfery  2 600 175,- Kč 

◦ dotace na výkon státní správy  81 000,- Kč  

◦ sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 2 175,- Kč 

◦ opravy místních komunikací  2 467 000,- Kč 

◦ stavební obnova partyzánského bunkru  50 000,- Kč 

  Investiční přijaté transfery 3 345 000,- Kč 

◦ dotace na budovu MŠ  345 000,- Kč 

Tyto dotace byly vyčerpány v plné výši. 

Co se týče výdajů, ty se oproti předchozímu roku 2010 navýšily o 7 068 847,- Kč. Toto 

navýšení způsobilo čerpání dotací a spolufinancování těchto akcí z našeho rozpočtu. 

Především opravy místních komunikací, oprava budovy MŠ, oprava partyzánského 

bunkru. Dále bylo zakoupeno hasičské vozidlo Praga V3S poskytnut příspěvek do rozpočtu 

Svazků mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rozhlasové vedení v obci.  

Změny, které nastaly v průběhu roku v rozpočtových opatřeních, se týkaly především 

navýšení rozpočtu na základě dotací. Dále pouţitím zůstatku běţného účtu z minulých let, 

navýšením příjmů, především za prodej obecního pozemku. Tyto prostředky byly pouţity 

na spolufinancování akcí – např. oprava místních komunikací, oprava partyzánského 

bunkru, rekonstrukce budovy MŠ, oplocení hřiště TJ, oplocení vodojemu aj. Toto navýšení 

oproti schválenému rozpočtu se projevilo v příjmech i výdajích i v přesunech mezi 

paragrafy a poloţkami. 
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Obec prováděla výběrové řízení na stavební práce malého rozsahu: Budova MŠ Oznice – 

centrum ţivota vesnice. Obec vyzvala 8 firem k podání nabídky. 5 firem předloţilo 

nabídky, z toho dvě firmy byly z výběrového řízení vyloučeny z důvodu nevysvětlení 

mimořádně nízké nabídkové ceny, Ze tří hodnocených nabídek byla podle kritéria nejniţší 

nabídkové ceny vybrána jako nejvýhodnější nabídka firmy E.P.I, s.r.o. Roţnov pod 

Radhoštěm, která nabídla cenu 3 097 360,09 Kč bez DPH. 

Stav bankovních účtů v roce 2011 

Název účtu 
Počáteční stav 

k 1.1. 

Konečný stav 

k 31.12. 

Základní běţný účet 1 866 775 1 640 177 

Běţný účet peněţ. fondů 0 0 

Běţné účty celkem 1 866 775 1 640 177 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů obce Oznice 

Tabulka 12 Údaje o plnění příjmů a výdajů v Kč k 31.12. 

Běţný účet má obec zřízený u České spořitelny, pobočka. Valašské Meziříčí. Na 

samostatný bankovní účet, vedený u UniCreditBank dostala obec na základě rozpočtového 

limitu finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj na opravy komunikací Oznice a 

z Ministerstva financí na rekonstrukci budovy MŠ.  Obě tyto částky byly ihned vyčerpány 

na úhradu dodavatelských faktur. Konečný stav účtu je nulový.  
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7 NÁVRH PROJEKTU NA REVITALIZACI POVRCHU HŘIŠTĚ 

V OBCI OZNICE 

Název projektu: Revitalizace povrchu hřiště v obci Oznice 

Místo realizace projektu: Obec Oznice, areál hřiště 

Popis projektu: Hlavním cílem je rekonstrukce povrchu hřiště, které má v současné době 

nevyhovující povrch. Hřiště bylo vystavěno v 90. letech minulého století. Jako povrch byla 

pouţita antuka, která se v průběhu několika let doplňovala podle aktuální potřeby. Účelem 

je tedy vyměnit antuku za multifunkční povrch. Toto nově zrekonstruované hřiště bude 

slouţit nejen pro členy Tělovýchovné jednoty, ale také i pro cvičení Sboru dobrovolných 

hasičů nebo pro veřejnost, která chce sportovat. Rekonstrukcí hřiště se podstatným 

způsobem zlepší sportovní vyţití nejen pro obyvatele obce Oznice, ale také i pro občany z  

okolních vesnic. Předpokládá se, ţe ceny za uţívání multifunkčního hřiště nebudou určeny 

k tvorbě zisku, ale budou slouţit k pokrytí nákladů a běţných výdajů v souvislosti 

s provozováním hřiště. 

Cílové skupiny (uţivatelé projektu): Cílovými skupinami budou členové Tělovýchovné 

jednoty Oznice, občané obce Oznice, školy a sportovní kluby v mikroregionu, Sbor 

dobrovolných hasičů, sportovci z okolí, kteří se zúčastní sportovních akcí a turnajů, které 

budou na hřišti pořádány (např. velmi známý „Oznica Cap“). 

Předběţný rozpočet rekonstrukce hřiště: Celkové náklady na revitalizaci povrchu hřiště 

byly odhadnuty ve výši 650 000,- Kč. 
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8 MOŢNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

V následující kapitole budu charakterizovat jednotlivé moţnosti, kterými by se mohl 

financovat projekt revitalizace povrchu hřiště. Obec Oznice si k financování projektu můţe 

vybrat z následujících zdrojů: 

- vlastní zdroje 

- fondy Evropské unie 

- Ministerstvo pro místní rozvoj 

- Zlínský kraj 

8.1 Vlastní zdroje 

V šesté kapitole jsem se věnovala hospodaření obce Oznice v letech 2008-2011. Obec 

kaţdý rok vykazovala kladný výsledek hospodaření, coţ je pro obec samozřejmě velmi 

přínosné. Kladný výsledek hospodaření se příznivě odráţí i na konečném stavu běţného 

účtu. Tyto prostředky má obec k dispozici, aby jimi mohla hradit plánované investiční 

záměry, ale i nahodilé události. Finanční prostředky na běţném účtu k 31. 12. 2011 byly ve 

výši 1 640 000,- Kč, coţ je v porovnání s rokem 2008 téměř čtyři krát víc.  

Výše nákladů na rekonstrukci povrchu hřiště jsou odhadnuty na částku 650 000,- Kč. 

Pokud by se obec pustila do tohoto investičního záměru, byla by schopna pokrýt celkové 

náklady, a to i v případě, pokud by došlo k jejich navýšení, aniţ by to výrazným způsobem 

ohrozilo hospodaření obce. 

Ale na druhou stranu beru v úvahu i tu skutečnost, ţe financování z vlastních prostředků je 

draţší, neţ kdyby si na tuto realizaci rekonstrukce vzala v bance krátkodobý úvěr. Ovšem 

v případě úvěru je zde riziko neschopnosti splácet, pokud by se obci v následujících letech 

výrazně zvýšili náklady a hospodářský výsledek by nebyl tak příznivý, jako tomu bylo 

v uplynulých čtyřech letech. 

8.2 Finanční prostředky z fondů Evropské unie 

Po vstupu ČR do Evropské unie se obcím naskytla moţnost vyuţívat finanční prostředky 

z fondů Evropské unie, aby jimi mohli financovat projekty na zvýšení ţivotní úrovně. 

V teoretické části jsem věnovala charakteristikou Programu rozvoje venkova a 

multifunkčního zemědělství. Bylo to zcela záměrně, neboť v případě, ţe by se obec 
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rozhodla pro vyuţití dotace z fondů EU, revitalizace povrchu hřiště by spadala právě do 

Programu rozvoje venkova. Konkrétně by šlo o prioritní OSU III: 2.1.2 Občanské 

vybavení a sluţby. 

Pro obec jsem zpracovala jednak návrh projektu na revitalizaci hřiště a jednak zkrácenou 

verzi ţádosti o poskytnutí dotace bez povinných příloh.  

8.2.1 Zhodnocení moţnosti podpory 

Tato moţnost financování projektu se mi jeví jako ta nejvýhodnější. Vzhledem k tomu, ţe 

obec Oznice nemá více neţ 500 obyvatel, můţe tedy získat aţ 90 % uznatelných nákladů 

zpět. Obec by tedy z vlastních finančních prostředků zaplatila pouze 65 000,- Kč, coţ je – 

v porovnání s moţností vlastního financování – zanedbatelná částka. 

Nevýhodou u této formy financování je, ţe obec by celou rekonstrukci musela nejdříve 

uhradit z vlastních prostředků. Teprve aţ po předloţení faktur by Evropská unie poskytla 

poţadovanou dotaci. Další nevýhodou je, ţe se jiţ stanovené náklady nesmí v průběhu 

rekonstrukce navýšit.   

8.2.2 Ţádost o dotaci 

Datum vyhlášení výzvy: Ţádost bude podána, aţ bude vyhlášená nová výzva 

Program, prioritní osy a oblasti podpory: 

Program:  Program rozvoje venkova 

Prioritní osa: 3 Kvalita ţivota ve venkovských oblastech a diverzifikace 

hospodářství venkova 

Oblast podpory:  3.2 Opatření ke zlepšení kvality ţivota ve venkovských oblastech 

Podoblast podpory: 3.2.1.2 Občanské vybavení a sluţby 

Cíle programu, prioritní osy, oblast podpory: 

Cíl programu: 

Cílem je rozvoj zemědělství, zpracování zemědělských výrobků a lesního hospodářství. A 

dále je to rozvoj venkovských oblastí, rybářství a odborná pomoc. 

Cíl prioritní osy 3: 
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Tvorba pracovních míst a zajištění vyšší příjmové úrovně obyvatel venkova rozvojem a 

diverzifikací aktivit a podporou venkovské turistiky. 

Zlepšení vybavení a vzhledu vesnic a dědictvím venkova, zabezpečení rozvoje venkovské 

infrastruktury s cílem rozvoje podnikání a zlepšení ţivota venkovských sídel. 

Podpora vyšší úrovně vzdělanosti a uplatnění na trhu práce venkovských obyvatel 

rozvojem poradenství, vzdělání a zvýšení pouţívání informačních a komunikačních 

technologií. 

Cíl oblasti podpory 3.2 

Zlepšení základních sluţeb a rozvoj investic zajistí vyšší atraktivitu venkovských oblastí. 

Zlepšení kvality ţivota ve venkovských oblastech. 

Zlepšení kvality ţivota ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit 

Výše dotace: K realizaci projektu je zapotřebí, aby obec měla do 500 obyvatel na území 

České republiky. Obec Oznice toto kritérium splňuje, a proto obec můţe dostat finanční 

podporu aţ ve výši 90 % uznatelných nákladů. 

Předběţný rozpočet rekonstrukce hřiště a předpokládaný zdroj financování: 

Celkové náklady na rekonstrukci povrchu hřiště:   650 000,- Kč 

Maximální výše dotace (90 %):  585 000,- Kč  

Podíl obce Oznice:   65 000,- Kč 

8.3 Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí dotace a programy, které jsou rovněţ zaměřeny na 

podporu obnovy a rozvoje venkova.  

Zásady podprogramu (Podpora obnovy a rozvoje venkova) pro poskytování dotací 

v roce 2012 

Správce programu: Ministerstvo pro místní rozvoj 

Určená banka: UniCredit Bank Czech Republic, a. s. 

Cíl podprogramu:  

Podprogram je zaměřen na naplňování cílů Programu obnovy venkova schválených 

usnesením vlády České republiky ze dne 11. listopadu 1998, č. 730. Podprogram Podpora 
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obnovy a rozvoje venkova předpokládá účast obyvatel venkova, občanských spolků a 

sdruţení při obnově obcí v souladu s místními tradicemi. 

Charakteristika dotačního titulu č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeţe do 

komunitního ţivota v obci:  

Budou podporovány akce s výstupy slouţícími převáţně dětem a mládeţi, na jejichţ 

výběru a přípravě se děti a mládeţ prokazatelně podílely, a které jsou zaměřené na: 

 obnovu a údrţbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, 

předškolní zařízení, kulturní zařízení), 

 úpravu veřejných prostranství, 

 obnovu a zřizování veřejné zeleně, 

 rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, 

cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod. 

Vymezení příjemce podpory:  

Příjemce podpory je obec do 3 000 obyvatel (nikoli obcí zřízená právnická osoba) anebo 

svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, ţe 

ţadatelem nemůţe být jedna obec, protoţe akce zasahuje do katastrálního území více obcí. 

Forma podpory: 

Dotace je poskytována aţ do výše 70 % skutečně vynaloţených uznatelných nákladů akce. 

Dolní limit na jednu akci činí 50 000,- Kč a horní limit na jednu akci činí 400 000,- Kč. 

Přílohy, které musí být přiloţeny k předkládané ţádosti: 

 doklad o vlastnictví majetku (výpis z KN, nabývací smlouva) 

 předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných poloţek 

 popis přípravy akce a zapojení dětí a mládeţe včetně obrazové dokumentací, 

harmonogram akce atd. 

8.3.1 Zhodnocení moţnosti podpory 

O této moţnosti financování rekonstrukce hřiště bych uvaţovala, neboť obec má jiţ 

zkušenost se získáváním dotací z Ministerstva pro místní rozvoj. Ve druhé kapitole jsem 

charakterizovala úspěšně realizovaný projekt na přestavbu budovy bývalé mateřské školy. 

Obec Oznice v tomto případě rovněţ splňuje podmínku v počtu obyvatel. Vzhledem 

k tomu, ţe současný počet obyvatel je okolo 420, můţe o tuto dotaci poţádat. Tento druh 
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podpory by byl pro obec taktéţ výhodný, neboť výše dotace je poskytována aţ do 70 % 

uznatelných nákladů, coţ představuje částku 445 000,- Kč. Náklady jsou bohuţel na 

rekonstrukci sportoviště stanoveny na částku 650 000,- Kč, a tudíţ nesplňuje podmínku 

horního limitu výše nákladů 400 000,- Kč. V tomto případě bych obci doporučila, aby 

přehodnotila náklady na pouţitý materiál, zdali by nemohl být pouţit jiný druh povrchu, 

aby se tím plánovaná investice zlevnila, ale kvalita povrchu zůstala zachována.  

8.4 Zlínský kraj 

Zlínský kraj, do kterého spadá i obec Oznice, nabízí Podprogram na podporu obnovy 

venkova. Níţe uvádím stručnou charakteristiku. 

Cíl Podprogramu na podporu obnovy venkova 

Cílem Podprogramu Zlínského kraje je obnova a zachování specifických hodnot 

venkovského prostoru podporou projektů směřujících k obnově a údrţbě obecního majetku 

a podpora zpracování územních plánů. 

Podporované aktivity – Dotační titul č. 1 

Oprava rekonstrukce venkovské zástavby a občanské vybavenosti. 

 školy, mateřské školy, obecní úřady, víceúčelové budovy, tělovýchovná zařízení 

(mimo venkovní hřiště), kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, hasičské zbrojnice 

 veřejné osvětlení a veřejný rozhlas (ve zvláště odůvodněných případech i moţnost 

nového vybudování) 

Finanční rámec a forma podpory 

Na 1 ţadatele je maximální výše podpory 1 000 000,- Kč a minimální výše podpory je 

50 000,- Kč.  

Míra podpory pro obce do 500 obyvatel: 

 vlastní prostředky ţadatele minimálně 40 % 

 dotace Zlínského kraje maximálně 60 % 

8.4.1 Zhodnocení moţnosti podpory 

Obec Oznice splňuje i v tomto případě podmínky pro poskytnutí finanční podpory. Protoţe 

je počet obyvatel niţší neţ 500, v případě získání podpory by obec hradila 40 % nákladů a 

zbytek by uhradil kraj. Dále splňuje podmínku, ţe maximální výše podpory, kterou by 
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mohla získat, nesmí přesáhnout 1 000 000,- Kč. Avšak i přesto nemůţe obec o podporu 

zaţádat. Je to z důvodu, ţe obec plánuje pouze vyměnit povrch venkovního hřiště a tato 

podpora je určena např. na rekonstrukci zastřešeného sportoviště. Pokud by měla obec 

zájem, mohla by si nechat zpracovat nový projekt, v kterém by byla navrţena výstavba 

sportovní haly. 
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9 DOPORUČENÍ PRO OBEC OZNICE 

Obec Oznice zamýšlí, ţe uskuteční rekonstrukci povrchu venkovního sportoviště. 

Současný stav antukového podloţí je jiţ v nevyhovující, v krajních případech aţ 

nebezpečný a hrozí riziko úrazu. Povrch je nerovný, a ani antukový podklad jiţ neplní 

funkci, kterou by měl. Obci se nabízí několik moţností, jak by mohla tuto rozsáhlejší 

investiční akci financovat. Rozhodla jsem se provést analýzu nabízených moţností a určit, 

která varianta by byla pro obec nejvýhodnější nebo výhodnější. 

Jako nejvýhodnější jsem vybrala variantu, kdy obec Oznice podá ţádost na poskytnutí 

dotace z fondů Evropské unie. Tuto moţnost obci navrhuji i z toho důvodu, ţe se 

programové období 2007-2013 nezadrţitelně blíţí ke svému konci. A aţ do konce roku 

2013 bude moţné podávat ţádosti na projekty, které mohou být zrealizované i po roce 

2013. Pro obec Oznice je tato forma nejvýhodnější, protoţe zaručuje maximální dotaci ve 

výši 90 % uznatelných nákladů. A i přestoţe by se tato dotace poskytla aţ po dokončení 

rekonstrukce hřiště, obec by si na toto meziobdobí nemusela brát u banky krátkodobý 

překlenovací úvěr, neboť na běţném účtu k 31. 12. 2011 disponovala s peněţními 

prostředky ve výši 1 600 000,- Kč. 

Druhou výhodnou variantu jsem zvolila podporu z Ministerstva pro místní rozvoj. Tento 

druh podpory jiţ byl Obcí v minulosti čerpán na přestavbu budovy bývalé mateřské školy. 

A pokud jiţ jednou ţádali o podobnou dotaci, mají tedy jiţ zkušenost s vyplňováním 

ţádosti a jejich šance na získání podpory se tím pádem zvyšuje. Navíc tento typ dotace je 

pro obec taktéţ výhodný, neboť podpora je poskytována aţ do výše 70 % uznatelných 

nákladů. Avšak obec musí znovu zpracovat projekt na revitalizaci povrchu hřiště, protoţe 

maximální limit na jednu akci je 400 000,- Kč. Obec by mohla sníţit náklady na 

rekonstrukci například v pouţití levnějšího materiálu, který však bude splňovat stejný účel. 

Co se týče třetí podpory ze Zlínského kraje, není z výše uvedených tolik výhodná. Je to 

způsobeno, ţe tento druh podpory je poskytován na rekonstrukci či stavbu sportovišť. 

Obec Oznice by si musela nechat zpracovat projekt na výstavbu zastřešené sportovní haly. 

Pokud by tak učinila, můţe pak usilovat o podporu, která je však maximálně 1 000 000,-

 Kč. 

Nejméně výhodná varianta je financování z vlastních prostředků, kdy by obec hradila 

rekonstrukci z vlastních prostředků bez jakékoliv podpory. Myslím si, ţe by obci následně 

finanční prostředky velmi chyběly na jiné investice, na něţ není moţné dostat podporu. 
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ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce byla analýza moţností financování tohoto projektu. Tedy 

zjistit, jaké formy dotací by obec Oznice mohla získat, aby mohla jimi financovat 

revitalizaci povrch hřiště. 

Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Jedná se o část teoretickou a část praktickou. 

V teoretické části se na úvod věnuji základní charakteristice veřejné správy a o něco 

podrobněji jsem se věnovala obcím. Popisovala jsem, jaké druhy příjmů a výdajů tvoří 

rozpočet obce. Dále jsem se zabývala postupem získání finančních prostředků z fondů 

Evropské unie. Vzhledem však k omezenému počtu stran v teoretické části jsem byla 

nucena udělat pouze základní přehled tohoto postupu, neboť na samotný postup by včetně 

všech detailů mohla být samostatně vydaná kniha, která by pojednávala pouze o těchto 

krocích. V závěrečné kapitole v teoretické části jsem navázala na Evropskou unii a 

podrobně jsem rozebrala Program obnovy venkova a multifunkčního zemědělství. Učinila 

jsem to tak proto, neboť projekt na rekonstrukci povrchu hřiště by v případě podání ţádosti 

o dotaci spadal právě do tohoto dotačního programu. Konkrétně by se jednalo o podoblast 

podpory Osy III.2.1.1 Občanské vybavení a sluţby. 

V praktické části jsem na začátku popisovala základní údaje o obci Oznice ve smyslu, jaká 

byla minulost obce, jaká je současná podoba obce, kde se obec nachází a jaké je aktuální 

sloţení orgánů obce. Dále jsem se zabývala projekty, na které byla úspěšně poskytnuta 

dotace, ať uţ z fondů Evropské unie, anebo z Ministerstva pro místní rozvoj. Dále jsem 

zjišťovala hospodářský výsledek v letech 2008-2011 a jak obec hospodaří. Jaké jsou její 

příjmy a výdaje. A také kolik má aktuální zůstatek na běţném účtu, neboť to bylo pro mě 

velmi důleţité. V následující kapitole jsem charakterizovala projekt na revitalizaci povrchu 

hřiště, na který jsem pozvolna navázala. V osmé kapitole jsem popisovala, jaké druhy 

dotací by obec Oznice mohla získat, aby mohla financovat zamýšlenou aktivitu. Věnovala 

jsem se ať uţ vlastním zdrojů, nebo dotacím z fondů EU, anebo podpoře z Ministerstva pro 

místní rozvoj či podpoře ze Zlínského kraje. V závěrečné kapitole jsem všechny tyto 

moţnosti vyhodnocovala a následně jsem vybrala nejvíce výhodnou a výhodnou variantu, 

kterou by obec mohla vyuţít. 

Věřím, ţe tato bakalářská práce poslouţila k rozšíření poznatků a bude slouţit především 

jako inspirace.  
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SEZNAM POUŢITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

ČR  Česká republika 

DPP  Data povodňového plánu 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

EU  Evropská unie 

ES  Evropské společenství 

FO  Fyzická osoba 

FRB  Fond rozvoje bydlení 

Kč  Korun českých 

KN  Katastr nemovitostí 

ks  kus 

MAS  Místní akční skupina 

MŠ  Mateřská škola 

NP  Národní park 

NSPRV  Národní strategický plán rozvoje venkova 

ORP VM  Obec s rozšířenou působností Valašské Meziříčí 

OÚ  Obecní úřad 

PO  Právnická osoba 

POVIS  Povodňový informační systém 

SDH  Sbor dobrovolných hasičů 

SVČ  Samostatně výdělečná činnost 

SZIF  Státní zemědělský intervenční fond 

TJ  Tělovýchovná jednota 
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