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ÚVOD
Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola představuje
teoretický úvod do problematiky územní samosprávy, zbylé čtyři se zabývají
komplexním pohledem na finanční hospodaření konkrétní obce.
V první kapitole stručně popisuji základní principy územní samosprávy, míru
její rozhodovací autonomie, kompetence, pravomoci, ale i její odpovědnost. Dále zde
charakterizuji územní samosprávné celky v České republice, postavení a funkce obce a
především finanční hospodaření na úrovni obcí.
Druhá kapitola pojednává o aktuální situaci ve sledované obci. Předmětem
analýzy se pro mě stala obec Vejprnice, ve které momentálně žiji, a tak mě, jako
občana, daná problematika také oslovuje. Tato kapitola má především za úkol
informovat o způsobu hospodaření s finančními prostředky v obci a také o zajišťování
konkrétních statků pro své občany.
Obsahem třetí kapitoly je rozbor současné problematiky v obci, konkrétně se
jedná o dlouhodobě alarmující stav místních komunikací, na jejichž rozsáhlou
rekonstrukci nezbývají dostatečně velké finanční prostředky. Druhý problém představují
nedostatečné kapacity mateřské školy.
Poslední dvě kapitoly řeší, jakým způsobem by bylo možné zvýšit dosavadní
příjmy obce, zároveň snížit výdaje a alespoň částečně tak vyřešit stávající problematiku
ve Vejprnicích. Jednou z možností je realizovat v obci výstavbu areálu letního kina a
pravidelně generovat příjmy ze vstupného a ostatních aktivit. Druhou možností je poté
optimalizovat příjmy a výdaje, což zahrnuje zrušení střediska údržby a služeb, zajištění
poplatku za sběrný dvůr a instalaci reklamních ploch podél hlavních komunikací.
Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, je obec základním územním
samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí
území obce. Obec pečuje o všestranný sociálně ekonomický rozvoj svého území a o
potřeby občanů, tzn. zejména zabezpečování veřejných statků.
Cílem této bakalářské práce je ukázat na příkladu obce Vejprnice, jak se
zabezpečování veřejných statků pro občany promítá do finančního hospodaření obce,
jaké jsou aktuální či dlouhodobé problémy v obci a zda by bylo možné stávající situaci
zlepšit mnou navrženým řešením.
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1. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA
Vývoj územní samosprávy, vývoj jejích aktivit a hospodaření je úzce spjat
s vývojem státu. Přirozenou cestou se začaly utvářet tzv. funkční regiony. Důvodem
jejich vzniku byly demografické, kulturní, jazykové a také ekonomické příčiny. Územní
samospráva vznikala přirozeně – jako obce, města – municipality1 či uměle (z vůle
státu) – jako vyšší stupeň územní samosprávy na regionální úrovni.
Územní samospráva je v některých zemích dvoustupňová (např. i v ČR máme
obce a kraje), v některých zemích je i vícestupňová. Pro každý stupeň územní
samosprávy je typické, že představuje:
•

územní celek, geograficky ohraničený

•

společenství občanů

•

samosprávu veřejných záležitostí

Ve 2. polovině 20. století je územní samospráva chápána jako forma veřejné
vlády a veřejné správy – tzn. samostatné spravování věcí veřejných na území menším,
než je stát, na základě zákonem stanovené působnosti a ekonomických podmínek. Stát
uznává schopnost územní samosprávy spravovat na svém území věci veřejné a předává
jí část veřejné správy jako nestátnímu subjektu – obci nebo regionu (v ČR kraji).
Územní samospráva může vydávat v rámci zákona vlastní podzákonné předpisy
(v ČR tzv. obecně závazné vyhlášky). Míru rozhodovací autonomie, kompetence a
odpovědnost stanovuje v každé zemi ústava a příslušné zákony. Aby mohla územní
samospráva úspěšně plnit své funkce, je nutné jí vytvořit potřebné předpoklady, které
lze shrnout do dvou skupin. Legislativní předpoklady – je potřebné schválit zákony,
které umožňují územní samosprávě vykonávat všechny její funkce, vymezují její
autonomii, ale i pravidla hospodaření. Ekonomické předpoklady – vlastnictví majetku a
právo s ním hospodařit, možnost získávat vlastní finanční prostředky (bez přímého
zasahování státu) a možnost sestavování vlastního rozpočtu a hospodaření podle něho.
Mezi povinnosti územní samosprávy patří zvelebování vlastního majetku, tzv.
zajišťování jeho efektivního využívání. Dále pak zabezpečování veřejných statků pro
své občany. Při financování potřeb respektovat požadavek maximální hospodárnosti,
efektivnosti s tím, že má povinnost vytvářet podmínky pro sociálně ekonomický rozvoj
1

Municipalita z lat. municipium, tj. město s určitou samosprávou
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daného území. Musí koordinovat činnost ekonomických subjektů, rozvíjet potřebné
vztahy s jinými obcemi, na regionální úrovni s jinými regiony, s jinými subjekty, se
státem. Dále musí zajistit ochranu krajiny a jednotlivých složek prostředí na svém
území. Na regionální úrovni koordinovat činnost a sociálně ekonomický rozvoj měst a
obcí.
Stát

v demokratických

zemích

vymezuje

prostřednictvím

rozhodování

zákonodárného sboru zákonný rámec pro postavení, organizaci a úkoly obcí a vyšších
stupňů

územní

samosprávy.

Poskytuje

územní

samosprávě

právní

ochranu.

Prostřednictvím některých orgánů státní správy vykonává právní dozor nad činností
územní samosprávy, nad plněním právních norem a dodržováním zákonností.
Spolupracuje s územní samosprávou, poskytuje jí odbornou a metodickou pomoc, např.
při vzdělávání členů volených i výkonných orgánů územní samosprávy. Poskytuje
územní samosprávě finanční prostředky, neboť územní samospráva ve většině zemí
není finančně soběstačná. (Peková, 2004)

1.1 Charakteristika územních samosprávných celků
Mezi územní samosprávné celky v České republice patří obce a vyšší územní
samosprávné celky, tzv. kraje. Se vznikem krajů se změnilo také postavení hlavního
města Prahy, které se stává vyšším územním samosprávním celkem. (Pavlásek,
Kunešová, Hejduková, 2009)
Ve vztazích mezi jednotlivými články územní samosprávy by mělo docházet ke
koordinaci postupů obcí a krajů při zabezpečování úkolů a činností v rámci samostatné
působnosti, zejména při zajištění veřejných statků, které jsou zabezpečovány hromadně
obcemi či kraji. Toto je nezbytné z pohledu zvýšení efektivnosti veřejného sektoru a
zvýšení efektivnosti při využívání finančních prostředků rozpočtů územní samosprávy.
Je tedy nutné zabezpečit vzájemnou informovanost mezi obcemi a krajem. V rámci
plnění úkolů vyplývajících z přenesené působnosti kraj zajišťuje v mezích zákona dozor
nad výkonem přenesené působnosti a nad dodržováním zákonů v obcích ve svém
územním obvodu. Při výkonu přenesené působnosti jsou tudíž kraje nadřízeným
orgánem obcí. Mezi krajem a obcemi v jeho územním obvodu se uskutečňují i různé
finanční vztahy. V rámci hospodaření jsou rozpočty obcí a krajů součástí rozpočtové
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soustavy. Mezi nimi dochází k četným finančním vazbám. Je také potřeba zdůraznit
významné postavení kraje a obcí v rámci cílů regionální politiky. (Peková, 2004)

1.2 Postavení a funkce obce
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní
celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec vystupuje v právních vztazích svým
jménem a nese odpovědnost, která z těchto vztahů vyplývá, tzv. má právní subjektivitu.
(Zákon č. 128/2000 Sb.) Postavení obce je stále významnější, což je výsledkem
probíhající decentralizace kompetencí a odpovědnosti za zabezpečování různých druhů
veřejných statků pro obyvatelstvo.
Pro obce a města v ČR je rozhodující zajištění vlastní samosprávy, tzv.
samostatné působnosti. Obce a města zabezpečují za stát i další úkoly v rámci plnění
tzv. přenesené působnosti, neboli výkonu státní správy, a to v tzv. obcích s pověřenými
obecními úřady a v obcích s rozšířenou působností. Aktuální počet obcí v daném kraji
lze vidět na níže uvedeném grafu. Základními druhy obcí v ČR jsou:
•

obce, které nejsou městy

•

města, neboli každá obec, která má alespoň 3 000 obyvatel

•

obce s pověřenými obecními úřady a obce s rozšířenou působností, které
zabezpečují ve svém správním obvodu výkon státní správy nad rámec
přenesené působnosti

•

statutární města (např. Plzeň, Karlovy Vary, Brno, atd.)

•

hlavní město Praha
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Graf č. 1: Počet obcí v jednotlivých krajích k 1.1.2010
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Zdroj: Český statistický úřad

Jak již bylo konstatováno, plní obec vlastní samosprávní funkci, tzv.
samostatnou působnost, která je pro ni rozhodující a dále pak přenesené funkce, tzv.
přenesenou působnost. V rámci samostatné působnosti pečuje obec o všestranný
sociálně ekonomický rozvoj svého území a o potřeby občanů, tzn. zejména
zabezpečování veřejných statků. Pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče
a pro uspokojování potřeb občanů v oblasti bydlení, výchovy, vzdělání, ochrany
veřejného pořádku, informovanosti občanů atd. K zabezpečení veřejných statků pro
občany může obec zřizovat neziskové organizace, tzv. organizační složky obce,
příspěvkové organizace a obecně prospěšné společnosti. Další možností jak zabezpečit
veřejné statky pro občany jsou veřejné zakázky u soukromých firem.
Obec má vlastní majetek a může s ním nakládat, musí však o něj také pečovat a
udržovat ho. Dále může také zakládat obecní podniky a vkládat svůj majetek do
společných podniků zakládaných s jinými obcemi nebo se soukromým sektorem.
Vlastnictví majetku je tak jedním z nejdůležitějších předpokladů existence obce. Musí
mít určitou finanční suverenitu, která jí dovoluje být alespoň částečně finančně
nezávislá na státu. Jako nestátní subjekt má právo hospodařit podle vlastního rozpočtu,
popřípadě vytvářet i mimorozpočtové fondy. V rámci zákona je obec nositelem veřejné
moci, může zřídit obecní policii. Mezi další činnosti patří schvalování územního plánu
obce a přímé či nepřímé ovlivňování růstu ekonomického potenciálu svého území, a to
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např. investicemi do technické infrastruktury (komunikace, vodovody, kanalizace, atd.).
(Peková, 2004)
Rozsah přenesené působnosti je v ČR u obcí různý. Přenesenou působnost
vykonává obec ve správním obvodu obce, konkrétně tedy obecní úřad (např. vedení
evidence obyvatel – matrika), v rozsahu pověřeného obecního úřadu (např. vydávání
stavebního povolení), nebo v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností
(např. vydávání občanských průkazů, vydávání cestovních pasů). V některých
případech mohou obce mezi sebou uzavřít veřejnoprávní smlouvu. Jedna obec poté
vykonává některé činnosti v rámci přenesené působnosti i pro jiné obce, přičemž pro
uzavření této smlouvy je nutný souhlas krajského úřadu.
O zabezpečování úkolů týkajících se obce, resp. jejích občanů, včetně
zabezpečování veřejných statků pro občany, rozhodují volené orgány obce.
Nejdůležitějším orgánem je zastupitelstvo obce, jež má hlavní rozhodovací pravomoci.
Pro usnesení konkrétního návrhu musí vyjádřit souhlas nadpoloviční většina všech
členů zastupitelstva. Počet členů zastupitelstva se řídí především počtem obyvatel
v dané obci, jak je možné vidět v následující tabulce.

Tab. č. 1: Počet členů zastupitelstva v závislosti na počtu obyvatel
Počet obyvatel

Počet členů zastupitelstva

do 500

5 až 15

nad 500 do 3 000

7 až 15

nad 3 000 do 10 000

11 až 25

nad 10 000 do 50 000

15 až 35

nad 50 000 do 150 000

25 až 45

nad 150 000

35 až 55

Zdroj: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Jednání zastupitelstva obce jsou ze zákona veřejná. Výkonným orgánem je rada
obce. Radu obce tvoří starosta, místostarosta (popř. místostarostové) a další členové
rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady je lichý a činí nejméně 5 a
nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva
11

obce. Mezi funkce rady obce patří zabezpečovat hospodaření obce dle schváleného
rozpočtu, plnit usnesení zastupitelstva obce, vydávat nařízení, stanovit celkový počet
zaměstnanců obecního úřadu a organizačních složek obce apod. Za statutární orgán se
považuje starosta, který je představitelem obce a zastupuje ji navenek. Zástupcem
starosty v jeho nepřítomnosti je místostarosta, ve městech náměstek primátora. Starosta,
místostarostové, popřípadě tajemník tvoří základní strukturu obecního úřadu, který
vykonává administrativní a organizační činnosti související se samosprávní i
přenesenou působností obce. Obecní úřad dále tvoří zaměstnanci ve výkonných
orgánech, tzv. odborech. Počet odborů a náplň jejich činnosti závisí na velikosti obce,
rozsahu samostatné i přenesené působnosti. Nejčastěji vytvářenými odbory jsou odbor
rozpočtu, územního plánování a rozvoje obce, rozvoje služeb, odbor podnikání,
organizace a řízení, personální odbor, odbor pro styk s veřejností a odbor sociální. Dále
pak může zastupitelstvo obce zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory, vždy
však zřizuje finanční a kontrolní výbor. Pokud v obci žije podle posledního sčítání lidu
alespoň 10 % občanů hlásících se k jiné než české národnosti, zřizuje výbor pro
národnostní menšiny. Zastupitelstvo obce může také zřídit osadní výbor, který řeší
problematiku rozvoje obce. Posledním možným orgánem je komise, kterou může zřídit
rada obce a která vykonává iniciativní a poradní činnost. (Peková, 2004)

1.3 Finanční hospodaření obce
Finanční hospodaření obce se řídí ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem.
Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční
plánování. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků na
2 až 5 let, které následují po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Roční rozpočet
je hlavním nástrojem finančního plánování sestavovaný na kalendářní rok ideálně jako
vyrovnaný. Může být schválen i jako přebytkový, popřípadě schodkový, pokud bude
možné schodek uhradit. Obcím je také umožněno, aby si mimo svůj rozpočet zřizovali
jiné peněžní fondy, jejichž zdrojem mohou být přebytky hospodaření z minulých let,
příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce apod. (Zákon č.
250/2000 Sb.)
Podobně jako ostatní rozpočty v rozpočtové soustavě je i každý územní rozpočet
v praxi toková veličina. Během rozpočtového období postupně přicházejí příjmy na
příjmový účet rozpočtu a postupně se výdaji uhrazují vznikající potřeby. Během roku
12

tak není stejný stav finančních prostředků na příjmovém a výdajovém účtu, neboť je
vývoj jednotlivých veličin ovlivňován různými vlivy, např. tok daňových příjmů může
kolísat z důvodu rozdílného placení daní. Požadavek dlouhodobě vyrovnaného rozpočtu
neumožňuje vytvářet finanční rezervy, což znamená, že v závěru rozpočtového období
nemá obec vlastní finanční prostředky, jež jsou nezbytné pro financování potřeb
začátkem dalšího roku. Vzhledem k tomu, že většina příjmů přichází až na začátku
dalšího období, je nutné si do té doby půjčit návratné zdroje na krytí potřeb, tzv.
krátkodobý úvěr, a to i za cenu úroku. Pokud je hospodaření obce v rozpočtu
přebytkové, vytvoří se finanční rezerva, která se použije na začátku dalšího
rozpočtového období na pokrytí vzniklých potřeb, aniž by se muselo využívat úvěru.
V případě, že je však rozpočet dlouhodobě schodkový, je nutné analyzovat příčiny, zda
se jedná pouze o špatné hospodaření či je-li obec finančně soběstačná. (Peková, 2004)
Příjmy a výdaje územního rozpočtu se třídí dle závazné rozpočtové skladby.
Základním systémem třídění je druhové třídění, které dělí jednotlivé operace
následovně:
•

Třída 1: Daňové příjmy

•

Třída 2: Nedaňové příjmy

•

Třída 3: Kapitálové příjmy

•

Třída 4: Přijaté dotace

•

Třída 5: Běžné výdaje

•

Třída 6: Kapitálové výdaje

•

Třída 8: Financování

Největší skupinou příjmů rozpočtů obcí jsou daňové příjmy, jež zahrnují
především podíly ze svěřených a sdílených daní. Výnos ze svěřených daní plyne celý do
rozpočtu obce. Jde o daň z nemovitostí, jež se nacházejí na území konkrétní obce a daň
z příjmů právnických osob placenou obcí. Sdílenými daněmi jsou daň z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, ze samostatně výdělečné
činnosti, z kapitálového majetku, daň z příjmů právnických osob a daň z přidané
hodnoty. (Zákon č. 243/2000 Sb.)
Další část poté tvoří výnosy z místních poplatků a správních poplatků, které
obce vybírají za úkony státní správy v přenesené působnosti. Druhou skupinou jsou
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nedaňové příjmy, jejichž strukturu i výši může obec svým rozhodnutím a svými
aktivitami ovlivnit. Jedná se např. o příjmy z pronájmu či prodeje majetku, příjmy za
knihovnické služby, poplatky za parkování atd. Kapitálové příjmy jsou jednorázové,
obyčejně se pravidelně neopakují a většinou se používají k financování dlouhodobých
potřeb obce. Jde např. o příjmy z prodeje cenných papírů, příjmy z prodeje majetkových
podílů atd. Poslední skupinou příjmů jsou dotace, které jsou obcím poskytovány ze
státního rozpočtu, na základě žádosti také z rozpočtových kapitol některých
ministerstev, státních fondů či z fondů EU.
Rozhodující skupinou výdajů jsou běžné výdaje, které tvoří 2/3 celkových
výdajů, a ze kterých se financují pravidelně se opakující potřeby v příslušném
rozpočtovém období, jako např. výdaje na zajištění veřejného osvětlení či na údržbu
veřejných komunikací. Kapitálové výdaje slouží k financování dlouhodobých, běžně se
neopakujících potřeb, zejména investičních, které přesahují jedno rozpočtové období.
Z hlediska rozpočtového plánování se výdaje dělí na plánované, tzv. pravidelně se
opakující výdaje (např. výdaje na financování provozu škol, na provoz obecního úřadu,
atd.) a neplánované, neboli výdaje nahodilé, které nelze předem odhadnout (např.
živelná katastrofa).
Financujícími operacemi, které řeší třída 8, se rozumí přijetí finančních
prostředků návratné povahy související s likviditou, a to konkrétně poskytnutí či přijetí
půjčky a úvěru, splátky jistin a změnu stavu peněžních prostředků na vlastních
bankovních účtech. Jedná se tak o aktivity, které zabezpečují financování schodku
hospodaření nebo využití přebytku a jeho zhodnocení v rámci finančního investování
atd. Tato položka má přímou návaznost na zjištění salda rozpočtu obce, a to na základě
následující rovnice:
PŘÍJMY – VÝDAJE = PŘEBYTEK (+) či SCHODEK (-)
=
+/- FINANCOVÁNÍ
Součástí finančního systému obce je nejen příslušný rozpočet, ale mohou to být i
mimorozpočtové peněžní fondy, konkrétně neúčelové a častější účelové. Tyto fondy
jsou zřizovány na základě rozhodnutí zastupitelstva obce za účelem zajistit
dlouhodobou stabilitu financování určité potřeby prostřednictvím účelově vymezených
veřejných výdajů s přímou vazbou na rozpočtově určené veřejné příjmy (např. fond na
opravu památek). Čím více se vytváří účelové mimorozpočtové fondy, tím více dochází
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k dělení omezených veřejných příjmů uvnitř finančního systému obce. Vzhledem
k přísné účelnosti se může stát, že v daném rozpočtovém roce bude v některém
z účelových fondů přebytek finančních prostředků, zatímco v jiném bude nedostatek.
Protože vlastní finanční prostředky obce jsou omezené, není soustava účelových
mimorozpočtových fondů zpravidla příliš početná. (Peková, 2004)
Finanční hospodaření obce Vejprnice, aktuální problematika a případné návrhy
na její řešení jsou předmětem následujících kapitol.
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2. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE VEJPRNICE
Obsahem této bakalářské práce je podrobný rozbor finančního hospodaření obce
Vejprnice, avšak dříve, než přejdu ke konkrétní analýze, rád bych zde uvedl základní
charakteristiku obce.
Vejprnice leží 8 km západně od Plzně, na obou březích Vejprnického potoka.
Obec původně nesla název Ojprnice a je zmiňována již od roku 993 v souvislosti se
zakládáním břevnovského kláštera. Od 13. století byla v držení Sazimů, chotěšovského
kláštera a Švamberků. V 15. století byla připojena k panství hradu Bubnu. V následující
době se obec stala součástí křimického panství, které spravovali Točníkové z Křimic,
později páni z Vrtby. Statky posledního majitele zdědil Jan Karel, kníže z Lobkovic,
který je v roce 1870 postoupil svým dětem. Během staletí a historického vývoje byl
název obce několikrát přeměněn. Z počátečního názvu Ojprnice se přeměnil na Oprnice
v roce 1235. V roce 1352 na Ejprnice, Eprnice a kolem roku 1405 se název vrátil
k předchozímu Oprnice. Konečně od 16. století nese obec dnešní název Vejprnice.
Dominantou obce je barokní kostel sv. Vojtěcha z roku 1722 - 1726. Zajímavostí tohoto
kostela je skutečnost, že celá stavba je oproti zvyklostem orientovaná na západ. Touto
raritou se mohou pochlubit už jen další dvě evropská místa. Obec je také rodištěm
malíře Jakuba Husníka, vynálezce světlotisku. Rozvoj obce v 19. a 20. století výrazně
ovlivnila blízkost průmyslových center Plzně a Nýřan.
V současné době žije v obci s katastrální výměrou 1029 ha 3722 obyvatel. Dle
zákona č. 128/2000 Sb. zde působí 15členné zastupitelstvo a 5členná rada v čele se
starostou a dvěma místostarosty. V obci je standardně zřízen kontrolní výbor, který
především kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady obce, a finanční výbor, jenž
provádí kontrolu nad hospodařením s majetkem. Rada obce zřídila jako své iniciativní a
poradní orgány stavební a bytovou komisi. Příspěvkovou organizací obce je mateřská a
základní škola. Výkonným orgánem je obecní úřad, který je tvořen celkem pěti odbory:
Kancelář starosty a kancelář místostarostů, Odbor správní, Odbor stavební, Odbor
údržby a služeb v obci. V minulosti byla obec Vejprnice zakladatelem mikroregionu
Nýřansko, který byl zřízen za účelem spolupráce s okolními obcemi. Později byl však
zrušen z důvodu nesourodosti názorů a nedostatku času na vedení této aktivity.
Pro potřeby občanů se v obci nachází základní škola s přidruženou mateřskou
školou, praktický lékař, dětský lékař, zubní lékař, gynekologie, obchody, pošta,
knihovna, sbor dobrovolných hasičů, dětská a sportovní hřiště či fotbalový stadion.
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V oblasti péče o starší občany byly v obci vybudovány dva domovy důchodců. Jedna
z budov je majetkem obce, druhá je vlastněna soukromým subjektem. Pokud se jedná o
dopravní dostupnost, je obec propojena s okolím prostřednictvím autobusů ČSAD,
vlaky ČD a linkou MHD. Ve Vejprnicích byl také v nedávné době vybudován nový
sběrný dvůr, jehož využívání je pro obyvatele obce zdarma. (Vejprnice.cz)
V následující části práce se zaměřím na finanční prostředky obce, se kterými se
hospodaří, které konkrétní záležitosti se z nich financují a jaký majetek je obcí vlastněn.

2.1 Příjmová stránka rozpočtu
Hlavní funkcí veřejných příjmů je zabezpečení dostatečného množství
finančních prostředků na financování výdajů a jejich alokování zejména na zajištění
veřejných statků pro obyvatele obce. Totéž platí i pro obec Vejprnice, která své příjmy
klasicky rozděluje dle druhového členění. Vývoj celkových příjmů v jednotlivých
kategoriích naznačuje graf č. 2.
Graf č. 2: Vývoj celkových příjmů obce v letech 2008 – 2011 (v tis. Kč)
Příjmy obce (v tis.Kč)
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Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu v uvedených letech (interní materiál OÚ Vejprnice)

Jak napovídá výše zmíněný graf, největší část příjmů zaujímají daňové příjmy,
které mají mimo rok 2009 rostoucí trend a které představují pro obec jisté a stabilní
prostředky. Tuto skupinu příjmů můžeme dále rozdělit na daňové příjmy, jejichž
velikost je dána zákonem č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, a místní a správní
poplatky, jejichž výše a výběr stanovuje zákon o správních poplatcích, zákon o místních
poplatcích a obecně závazná vyhláška obce Vejprnice. Výši jednotlivých daňových
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příjmů obce Vejprnice v období 2008 – 2011 dokládá tabulka č. 2 a vývoj konkrétních
místních poplatků a správních poplatků naznačuje tabulka č. 3.
Tab. č. 2: Vývoj daňových příjmů obce Vejprnice v letech 2008 – 2011 (v tis. Kč)
Druh daně
2008
2009
2010
2011
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
4 373
4 309
4 630
4 712
Daň z příjmů FO ze SVČ
827
528
755
222
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
382
398
399
482
Daň z příjmů PO
6 487
4 685
5 084
5 016
DPH
9 193
9 817
10 715 11 958
Daň z nemovitosti
747
1 294
2 247
2 310
Celkem

22 009

21 031

23 830

24 700

Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za uvedené roky (interní materiál OÚ Vejprnice)

Tabulka ukazuje, že největší složkou v rámci daňových příjmů v jednotlivých
letech jsou výnosy z daně z přidané hodnoty, a to v průměru 45,52 %. Druhou velkou
složkou jsou výnosy daně z příjmů právnických osob - tvoří v průměru 23,23 %.
Poslední velkou položkou jsou pak výnosy z daně z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti, což představuje v průměru 19,68 % celkových daňových příjmů. Daň z příjmů
fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti byla během uvedených let proměnlivá,
v posledním roce se její hodnota výrazně snížila. Naopak daň z příjmů fyzických osob z
kapitálových výnosů každoročně rostla. Daň z nemovitosti je ovlivněna zákonným
koeficientem, který je 1,4 a místním koeficientem, který byl zaveden v roce 2009 a
který byl odsouhlasen zastupitelstvem obce ve velikosti 2. V roce 2010 došlo navíc
k plošnému zvýšení daně z nemovitosti, konkrétně se zdvojnásobila většina sazeb.
Celková výše koeficientu v obci Vejprnice je tedy 5,6 (1,4 x 2 x 2 = 5,6). Nárůst daně
z nemovitosti v roce 2009 oproti roku 2008 o téměř dvojnásobek je patrný z tabulky.
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Tab. č. 3: Vývoj příjmů z místních a správních poplatků v letech 2008-2011 (v tis. Kč)
Poplatek
2008
2009
2010
2011
Poplatek ze psů
78
82
85
88
Poplatek za užívání veřejného prostranství
153
132
96
105
Poplatek za provoz a odstr.kom.odpadu
1 911
1 961
Poplatky za odnětí pozemku plnění funkcí lesa
58
60
58
58
Poplatky za provoz výherního hracího přístroje
345
341
312
249
Místní poplatky celkem
634
615
2 462
2 461
Správní poplatky celkem
592
748
312
306
Poplatky celkem

1 226

1 363

2 774

2 767

Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za uvedené roky (interní materiál OÚ Vejprnice)

Na základě obecně závazné vyhlášky obce Vejprnice č. 2/2010 o místních
poplatcích je vybírán poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství a poplatek za
provozovaný výherní hrací přístroj. Ostatní poplatky dle výše uvedené tabulky jsou
zahrnuty v rozpočtu obce, a proto jsem je zmínil i zde. Místní poplatky střídavě rostou a
poté klesají, vývoj celkových poplatků v uvedených letech vykazuje zřetelně rostoucí
trend, v roce 2011 byl pak zaznamenán mírný pokles. K této skutečnosti výrazně přispěl
poplatek za sběr komunálního odpadu, který činí 250 Kč na osobu za kalendářní rok a
dalších maximálně 250 Kč, podle skutečně vynaložených nákladů obce z předchozího
roku na sběr a svoz odpadu. Hodnota tohoto poplatku tvoří 79 % místních poplatků a
téměř 70 % celkových poplatků. Poplatek za výherní hrací přístroj představuje částku 5
tis. Kč za 3 měsíce a poplatek za psa 200 – 250 Kč v závislosti na charakteru
nemovitosti, kde je chován. Poplatek za užívání veřejného prostranství se pohybuje
v rozmezí 2 Kč/m2 až 30 Kč/m2, odvíjí se od způsobu užívání prostranství a je hrazen za
každý započatý m2 a den užívání. Posledním typem poplatku je platba za odnětí
pozemku plnění funkcí lesa, který má v daném období vyjma roku 2009 konstantní
charakter. Druhou skupinou jsou poté poplatky správní, které jsou vybírány obcí např.
za přihlášení k trvalému pobytu či za matriční úkony, tzv. za výkon státní správy.
Celkové prostředky získané z poplatků tvoří téměř 5 % celkových příjmů.
Nedaňové příjmy jsou druhou největší skupinou příjmů obce, neboť každoročně
přinesou do rozpočtu více než 5,3 mil. Kč, tedy více než 12 % z celkové hodnoty
příjmů. Majoritní část této kategorie je tvořena příjmy z bytového hospodářství a příjmy
z pronájmu nebytových prostor, dále pak splátkami půjček, jež poskytla obec
obyvatelům či jiným subjektům a příjmy za sběr a svoz komunálního odpadu. V roce
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2010 byla položka platby za sběr a svoz komunálního odpadu přesunuta z nedaňových
příjmů do příjmů daňových a momentálně je vykazována jako jeden z poplatků obce.
V minulosti nebyl tento poplatek v obci zaveden, neboť každý obyvatel měl povinnost
sjednat si individuálně odvoz komunálního odpadu s konkrétní zvolenou firmou. Kolem
obce se však hromadily nelegální skládky a tak byl problém vyřešen výše uvedeným
způsobem.
Kapitálové příjmy jsou tvořeny především prostředky získanými prodejem
pozemků, nebytových prostor či z prodeje ostatních nemovitostí. V horizontu čtyř let
má tato složka příjmů klesající charakter až na rok 2011, v němž došlo k výhodnému
prodeji pozemků v blízkosti dálnice. Obec se snaží rozprodat především nezastavěné
pozemky pro získání dodatečných příjmů. Celkově tvoří tato část bohužel jen 5 %
celkových příjmů.
Poslední příjmovou položkou jsou přijaté transfery, ať už z rozpočtu kraje,
státního rozpočtu, EU či jiných fondů. Jedná se především o pravidelné dotace na výkon
státní správy v obci. Tento typ prostředků je meziročně proměnlivý a tvoří průměrně 22
% celkových příjmů obce. V roce 2009 byla obci Vejprnice poskytnuta účelová dotace,
a to v celkové částce 24 mil. Kč. Tyto finance byly použity na výstavbu pavilonu
mateřské školy, výstavbu nového areálu sběrného dvora a částečné opravy vybraných
místních komunikací.

2.2 Výdajová stránka rozpočtu
Rozbor veřejných výdajů nám poskytne mnohem více informací o hospodaření
obce než stránka veřejných příjmů, neboť o použití prostředků rozhoduje každá obec
samostatně. Je zde tak vidět alokace financí do jednotlivých rozpočtových sekcí , tzn.
na co jsou peníze vynaloženy. Vývoj běžných a kapitálových výdajů detailněji popisuje
tabulka č. 4.
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Tab. č. 4: Vývoj běžných a kapitálových výdajů obce Vejprnice v letech 2008 – 2011 (v
tis. Kč)
2008
2009
2010
2011
Běžné výdaje
23 225
24 100
28 132
32 418
Kapitálové výdaje
17 517
19 584
2 018
9 586
Výdaje celkem

40 742

43 684

30 150

42 004

Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za uvedené roky (interní materiál OÚ Vejprnice)

Z uvedené tabulky je možné vidět, že kapitálové výdaje zaznamenaly mezi
obdobím 2009 a 2010 významný pokles, což také způsobilo výrazné snížení celkových
výdajů obce o více než 13 mil. Kč. Velikost kapitálových výdajů v roce 2008 byla
nejvíce ovlivněna investicí do rozsáhlejší rekonstrukce místních komunikací a v roce
2009 výstavbou nového pavilonu mateřské školy. Tato skupina výdajů plynula také do
nebytového hospodářství, do výstavby areálu nového sběrného dvora či jako finanční
podpora obecního střediska údržby a služeb. Kapitálovým výdajem se také rozumí
každoroční splátka směnek v hodnotě 1,5 mil. Kč z úvěru, který byl obci poskytnut
v dřívější době na opravu místních komunikací. V současné době je jediným
kapitálovým výdajem zmíněná splátka a případné investice do střediska údržby. V roce
2011 se hodnota kapitálových výdajů opět zvýšila a to z důvodu dokončení pavilonu
Mateřské školy a také kvůli vysoké investici do nebytového hospodářství.
Běžné výdaje jsou v jednotlivých letech mírně rostoucí. Z těchto výdajů jsou
financovány každoročně se opakující potřeby občanů. Tyto je nutné bezpodmínečně
zajistit. Vývoj běžných výdajů rozdělených podle jednotlivých sekcí popisuje tabulka č.
5.
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Tab. č. 5: Struktura běžných výdajů v letech 2008 – 2011 (v tis. Kč)
Výdaje
2008
2009
2010

2011

Lesní hospodářství
Doprava
Odvádění a čištění odpadních vod
Školy
Knihovnické činnosti
Kulturní záležitosti
Zájmová činnost
Bytové a nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sociální péče
Požární ochrana
Územní samospráva
Finanční operace

52
2 175
79
2 333
301
434
1 167
2 339
1 062
92
7 201
357
117
4 019
1 497

41
2 571
90
2 916
320
175
923
2 595
1 282
112
7 000
317
73
4 288
1 397

41
4 150
147
3 406
287
155
58
3 307
1 479
116
8 570
360
68
4 772
1 216

52
8 639
129
3 347
302
150
657
3 197
1 468
110
8 339
489
106
4 256
1 177

Běžné výdaje celkem

23 225

24 100

28 132

32 418

Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za uvedené roky (interní materiál OÚ Vejprnice)

Výdaje na lesní hospodářství jsou v uvedeném období lehce proměnlivé. Tyto
výdaje zahrnují částku potřebnou pro správu té části lesa, která je majetkem obce, a
platy zaměstnanců, jež se o ni starají.
Položka doprava zahrnuje prostředky potřebné na každoroční zimní údržbu a
nezbytně nutné opravy místních komunikací, tzn. vozovek, chodníků atd. V roce 2011
došlo ke zvýšení této hodnoty, neboť obec zařadila do této položky rozsáhlejší
rekonstrukci části Studentské ulice. Další část výdajů poté plyne na zabezpečení
dopravní územní obslužnosti v obci. Ta je zajišťována linkou MHD, kam spadá
průměrně 47 % výdajů této položky, a linkou ČSAD se současným poplatkem 185 tis.
Kč ročně. Tato oblast je třetí největší, neboť celkem tvoří více než 16 % celkových
běžných výdajů.
Sekce odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly vykazuje
v uvedených letech rostoucí trend, s výjimkou roku 2011, kde byl zaznamenán mírný
pokles. Zmíněný růst je způsoben vzrůstající platbou za čističku odpadních vod, jež je
provozována v sousední obci Tlučná a je jedinou možnou volbou i pro některé okolní
obce.
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Další položkou je financování příspěvkové organizace obce, tedy mateřské a
základní školy. Příjmy, které tak škola od obce obdrží, rozloží na pokrytí platů
zaměstnanců, na nákup knih a učebních pomůcek pro děti a žáky, na vybavení školy,
údržbu a opravy, energie a jiné provozní náklady.
Prostředky poskytnuté na knihovnické činnosti jsou dle výše uvedené tabulky
nestálé a ukazují celkový výdaj v rozmezí 287 až 320 tis. Kč, který zajišťuje
bezproblémový chod knihovny a veřejného internetu, jež je k dispozici obyvatelům
obce. Tyto finance slouží také k nákupu knih a jiných materiálů, zabezpečují mzdu
knihovnice, provozní náklady a případné služby programátora.
Oblast kulturních záležitostí zahrnuje provoz restaurace „Formanka“, která je
také majetkem obce a v jejímž sále se pravidelně uskutečňuje jednání zastupitelstva.
Druhou částí této položky jsou poté výdaje na poskytnuté věcné dary jubilantům či na
vítání občánků.
Obec také každoročně uvolňuje finance na podporu zájmové činnosti, které
však během uvedených let značně omezila. Do této skupiny patří především finanční
výpomoc fotbalovému družstvu SK Slavia Vejprnice, konkrétně se jedná o výdaje na
autobusovou dopravu, údržbu hřiště, nájem tělocvičny a dotace jednotlivým oddílům.
Druhou část výdajů poté tvoří podpora jednotlivých spolků a sdružení v obci. V roce
2008 byli výdaje na zájmovou činnost na nejvyšší úrovni, v průběhu roku 2009 a 2010
klesaly, a to z důvodu zániku většiny spolků. V současné době byl opět zaznamenán
nárůst této položky z důvodu uvolnění prostředků ve formě dotace fotbalovému
družstvu.
Výdaje do oblasti bytového a nebytového hospodářství mají v rozmezí tří let
rostoucí charakter, v současnosti nepatrně poklesly. Největší položku v rámci bytového
hospodářství představují platby za energie a jiné služby, jež obec nejprve vybere od
obyvatel, jimž pronajímá své bytové prostory, a poté tyto prostředky odvede v rámci
jednotné platby SIPO (Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva) v každoroční výši cca
1,4 mil. Kč. Dále sem patří nezbytná údržba nájemních domů a poplatky České poště za
zpracování SIPO. Náklady na nebytové hospodářství zahrnují opravy aktuálně
nejzničenějších objektů v obci, finance plynou také středisku údržby a samozřejmě je
nutné hradit využívání všech druhů energií v nebytových prostorech.
Hodnota položky veřejné osvětlení se odvíjí od aktuální ceny elektrické energie.
Z tabulky je vidět nárůst mezi lety 2008 a 2009 o 220 tis. Kč, mezi lety 2009 a 2010 o
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197 tis. Kč, poté hodnota mírně poklesla. Do této kategorie patří i opravy a udržování
všech svítidel v obci.
Nemilou, i když nutnou záležitostí jsou také finance uvolněné na pohřebnictví,
které jsou však jen velmi malou položkou, konkrétně 0,3 % celkových výdajů. Tato
položka zahrnuje plat zaměstnanců starajících se o vzhled a údržbu hřbitova a poplatek
za vodné.
Oblast komunálních služeb a územního rozvoje je pro Vejprnice nejvíce
nákladnou položkou, neboť tvoří více než 20 % celkových výdajů a obec na ni
v průměru každoročně poskytuje částku 7,7 mil. Kč. Majoritní část těchto výdajů tvoří
provoz střediska údržby a služeb, jímž se podrobněji zabývám v poslední kapitole této
práce. Druhou část poté tvoří výdaje na sběr a svoz komunálního a separovaného
odpadu, které jsou nejprve vybírány od občanů ve formě poplatku a následně odvedeny
soukromé firmě. Poslední částí jsou finance věnované na fungování již zmiňovaného
sběrného dvora.
Prostředky vyhrazené do oblasti sociální péče plynou výhradně na podporu
Domova důchodců, a to ve formě pravidelných příspěvků. Tabulka naznačuje, že mezi
lety 2010 a 2011 došlo k nárůstu dotace o téměř 130 tis. Kč, a to především z důvodu
zvýšených potřeb seniorů.
Jak jsem již výše uvedl, ve Vejprnicích, tak jako ve většině ostatních obcí
podobného charakteru, existuje sbor dobrovolných hasičů. Finance, jež obec na tyto
aktivity poskytuje, jsou rozloženy tak, aby uhradily roční spotřebu pohonných hmot a
bylo za ně pořízeno potřebné vybavení. Další část je poté věnována na údržbu strojů či
na případné školení hasičů.
Územní samospráva je další značně nákladnou položkou, neboť jsou na ni
v průměru každoročně vynakládány prostředky ve výši 4 334 tis. Kč. V uvedených
letech hodnota této kategorie rostla, přičemž v současné době celková částka klesla cca
o 500 tis. Kč, poněvadž došlo ke snížení odměn členů zastupitelstva. Avšak i přes tento
pokles představují odměny členům zastupitelstva a platy zaměstnanců obecního úřadu,
tzn. starosty, místostarostů aj. spolu s povinnými odvody státu největší část výdajů. Na
uvedené výplaty připadá téměř 69 % všech výdajů v rámci této položky. Zbylých 31 %
prostředků je rozloženo do plateb za telekomunikace a radiokomunikace, nákupu
služeb, tisku a ostatních položek nezbytných pro udržitelný chod obecního úřadu.
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Poslední část běžných výdajů je nazvána finanční operace a patří do ní
pravidelné úroky v průměrné hodnotě 1,1 mil. Kč. Tyto úroky plynou z dalšího úvěru,
který byl obci v minulosti poskytnut.

2.3 Saldo příjmů a výdajů
Níže uvedená tabulka vyjadřuje celkový pohled na hospodaření obce Vejprnice
v horizontu tří let.
Tab. č. 6: Bilance příjmů a výdajů obce Vejprnice v letech 2008 – 2011 (v tis. Kč)
2008
2009
2010
2011
Celkové příjmy
Celkové výdaje

36 204
40 742

52 720
43 684

34 385
30 150

43 330
42 004

Saldo příjmů a výdajů

-4 538

9 036

4 235

1 326

Financování

4 538

-9 036

-4 235

-1 326

Převod finančních prostředků z minulých let
Přijatý krátkodobý úvěr
Splátka krátkodobého úvěru
Splátky dlouhodobých úvěrů
Splátka úvěru - místní komunikace

-220
10 000
-5 242
-

3 815
-2 851
-10 000

-277
1 246
-2 483
-2 721
-

-281
1 842
-1 246
-1 641
-

Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za uvedené roky (interní materiál OÚ Vejprnice)

Z přehledu uvedeném v tabulce je možné vidět, že v roce 2008 obec hospodařila
s více než 4mil. schodkem, který byl vyrovnán především krátkodobým úvěrem,
z něhož obec uhradila rekonstrukci místních komunikací a který byl poté pokryt dotací
z EU. Celkově je zřejmé, že se v rozpočtu spoléhá na využití krátkodobých i
dlouhodobých úvěrů, které si obec nechává poskytovat v případě, že běžné každoroční
příjmy jsou nedostatečné a je např. potřeba provést rozsáhlejší opravy a údržbu či
zavést v obci nové služby pro obyvatele. Na druhé straně dokáže obec tyto půjčky
adekvátně splácet, což dokládá kladné saldo příjmů a výdajů v uplynulých třech letech.
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2.4 Majetek obce Vejprnice
Majetek obce Vejprnice lze rozdělit na nemovitý a movitý. Mezi nemovitý
majetek patří les a pozemky, které obec postupně rozprodává, ale také pronajímá. Dále
hospodářský dvůr, který je sídlem střediska údržby, restaurace Formanka, sběrný dvůr a
bytové prostory, které jsou pronajímány obyvatelům. Movitým majetkem je myšleno
vnitřní zařízení základní a mateřské školy. Tento majetek je ve správě příspěvkové
organizace, která s ním nakládá dle rozhodnutí zřizovatele, tedy obce. Příjmy a výdaje
do jednotlivých sfér majetku v roce 2011 ukazuje následující tabulka.
Tab. č. 7: Příjmy a výdaje z majetku obce Vejprnice v roce 2011 (v tis. Kč)
Majetek
Příjem
Výdaj
Zisk/Ztráta
Les
Hospodářský dvůr
Restaurace Formanka
Sběrný dvůr
Nemovitosti

18
297
186
487
2 670

52
4 706
3
1 100
2 274

-34
-4 409
183
-613
396

Celkem

3 658

8 135

-4 477

-

6 593

-

Škola

Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za uvedené roky (interní materiál OÚ Vejprnice)

Jak je možné vidět v tabulce, celková částka z jednotlivých složek majetku obce
je záporná. K tomuto faktu nejvíce přispívá ztrátovost z provozu hospodářského a
sběrného dvora. Naopak největší příjem plyne obci z pronájmu nemovitostí, který však
druhotně slouží na úhradu provozuschopnosti těchto objektů. Zisk z pronájmu
restaurace a sálu nikterak neovlivňuje celková červená čísla, stejně jako ztráta z lesního
hospodářství. Kromě tohoto majetku obec financuje fungování základní a mateřské
školy, která samozřejmě jako nezisková příspěvková organizace negeneruje zpětně pro
zřizovatele žádné příjmy. Pro Vejprnice však ztráta z majetkového hospodaření není
natolik rozhodující záležitostí jako problematika zmiňovaná v následující kapitole.
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3.

ANALÝZA

FINANČNÍHO

HOSPODAŘENÍ

OBCE

VEJPRNICE
V této části bakalářské práce bych rád podrobněji analyzoval aktuální
problematiku v obci. Prvním problémem, který je dlouhodobě alarmujícím je stav
místních komunikací. Toto téma je nejvíce diskutováno, ať už v rovině obyvatelské či
v rovině zastupitelské. Stav vozovek v obci je skutečně každým rokem horší a horší.
Druhý problém, který však není natolik globální jako předchozí, ale na který také
v současné době chybí finance, je rozšíření kapacit mateřské a základní školy.

3.1 Oprava místních komunikací
Nejpalčivějším problémem studované obce je bezesporu nutná oprava téměř
všech místních komunikací. Výjimkou jsou snad jen nejvytíženější komunikace na
návsi, kde probíhá hlavní provoz, včetně dopravní obslužnosti linkou MHD. Aktuálně
je, dle vyjádření starosty obce, na kompletní opravu všech místních komunikací nutná
částka 197 mil. Kč. S ohlednutím na výši rozpočtu obce je dosažení této částky
pravděpodobně nemožným úkolem.
Dle § 6 zákona č. 13/1997 Sb. a § 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb. se místní
komunikace rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně technického
vybavení do těchto tříd:
•

I. třída – jedná se zejména o rychlostní místní komunikace

•

II. třída – je tvořena dopravně významnými sběrnými komunikacemi s
omezením přímého připojení sousedních nemovitostí, které spojují části
měst navzájem nebo napojují město či jeho část na pozemní komunikaci
vyšší třídy

•

III. třída – výhradně obslužná komunikace ve městě nebo jiné obci běžně
přístupná provozu motorových vozidel a umožňující přímou dopravní
obsluhu jednotlivých objektů

•

IV. třída - komunikace nepřístupná provozu silničních motorových
vozidel nebo taková, na které je umožněn smíšený provoz, např.
samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, …
27

V nedávné minulosti si obec nechala zpracovat Pasport místních komunikací,
který vždy detailně rozebírá danou komunikaci v konkrétní ulici. Sumarizaci za obec je
možné vidět v následující tabulce.
Tab. č. 8: Sumarizace místních komunikací obce Vejprnice
Místní komunikace

Počet komunikací

Celk. délka vozovek
(m)

Celk. délka chodníků
(m)

I.třídy

0

0

0

II.třídy

2

1 470

0

III.třídy

54

11 767

1 525

IV.třídy

6

0

2 622

Celkem

62

13 237

4 147

Zdroj: Pasport místních komunikací (interní materiál OÚ Vejprnice)

Z tabulky je vidět, že v obci převažují komunikace III. třídy v celkovém počtu
54. Ke komunikacím IV. třídy jsou zajištěny jen chodníky. Komunikace II. třídy jsou
pouze 2. Jedná se o silnici v ulici Plzeňská přicházející do Vejprnic z Plzně a silnici
v ulici Tlučenská, která naopak z obce vychází a pokračuje dále do sousední obce
Tlučná.
Skutečnost, že vozovky jsou neprůjezdné, nepůsobí potíže pouze obyvatelům,
kteří se dennodenně vrací do svých domovů, ale také např. záchranné službě či hasičům.
Tyto jednotky se k dané lokalitě potřebují dostat v co nejkratší možné době.
Spokojenost obyvatel se stavem vozovek v obci demonstruje také výsledek ankety s
následující otázku: „ Je oprava místních komunikací v obci Vejprnice nezbytná? “ Tuto
otázku jsem položil 25 náhodně vybraným občanům Vejprnic o výsledku jejich téměř
jednomyslného názoru vypovídá graf č. 3. 20 respondentů potvrdilo, že je určitě nutné
zahájit opravy místních komunikací. 3 respondenti odpověděli váhavěji, že „spíše ano“
a 2 nevyjádřili svůj názor vůbec.
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Graf č. 3: Spokojenost obyvatel Vejprnic se stavem místních komunikací
Oprava místních komunikací

2
3
Určitě ano
Spíše ano
Nevím

20

Zdroj: Vlastní zpracování

Obec každoročně vynakládá nemalé prostředky na údržbu a opravy nejhorších
úseků. Samozřejmostí je, že po zimní sezóně jsou komunikace v jednotlivých ulicích
téměř neprůjezdné, neboť na každém metru vozovky je výmol, tzn. že je nutné jet velmi
obezřetně. Toto se řeší zasypáním nejhorších výmolů pomocí škváry, což je bohužel jen
dočasné řešení. Prostředky, jež obec pravidelně vynakládá na opravy vozovek, je možné
vidět v následujícím grafu.

Graf č. 4: Vynaložené prostředky na rekonstrukci komunikací v jednotlivých letech
Vynaložené prostředky
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Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za uvedené roky (interní materiál OÚ Vejprnice)

Z grafu je zřejmé, že rozsáhlejší opravy komunikací byly provedeny v roce
2008, neboť obec poskytla částku více než 12 mil. Kč. Z toho 10 mil. Kč bylo čerpáno
z krátkodobého úvěru. V roce 2009 a 2010 byly vynaloženy prostředky v celkové
hodnotě 2 466 000 Kč. Ty byly vloženy do oprav a údržby, především do každoroční
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zimní údržby. Současně v roce 2009, na základě předešlé žádosti, očekávala obec dotaci
z Evropské unie na opravu místních komunikací v celkové výši 9,1 mil. Kč v rámci
programu NUTS II. Jihozápad. Tato částka by výrazně přispěla na opravu některých
vozovek, avšak bohužel dotace nebyla obci poskytnuta z důvodu velké poptávky ze
strany jiných obcí.
V srpnu roku 2006 byla díky spolupráci s Plzeňským krajem a pomocí
z Evropské unie v rámci programu „Podpora rekonstrukce a budování místních
komunikací“ dokončena rozsáhlá oprava vozovek ve Studentské ulici, která je nejdelší a
zároveň nejvíce zdevastovanou ulicí v celé obci. V roce 2011 obec Vejprnice vyčlenila
ze svého rozpočtu dostatek finančních prostředků a dokončila další etapu rekonstrukce
této komunikace v délce 0,3 km z celkových 0,5 km. Rozpočet této opravy popisuje
níže uvedená tabulka. Do této etapy měly být navíc zahrnuty další tři ulice, konkrétně
ulice Na Svahu, Smetanova a 8. května, avšak na tyto opravy již nezbyly finanční
prostředky. Kompletní rekonstrukce daného úseku bude obec stát více než 20 mil. Kč.
Detaily oprav naznačuje příloha A, kde červená barva symbolizuje aktuálně
zrekonstruovaný úsek a zelená barva část, kterou je nutné dokončit.

Tab. č. 9: Souhrnný rozpočet rekonstrukce ve Studentské ulici v roce 2011 (v tis.Kč)
Druh práce a dodávky

Celková cena

Zemní práce

847

Zakládání

248

Vodorovné konstrukce

15

Komunikace

3 030

Trubní vedení

327

Ostatní konstrukce a práce

1 605

Přesun hmot

81

Celkem

6 153

Zdroj: Konkrétní rozpočet zvolené stavební společnosti

Tabulka ukazuje, že se nejedná pouze o opravu komunikací, která však zaujímá
v rámci rozpočtu majoritní postavení, ale i sekundární záležitosti, které danou částku
posunují takto vysoko. Mezi nedílné součásti patří výstavba chodníků z dlažebních
kostek, rozvod kanalizačního potrubí či montáž dopravních značek.
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Dalším problémem obce je nedostatečná kapacita mateřské školy. Tuto
problematiku popisuji v následující podkapitole.

3.2 Nedostatečné kapacity MŠ
V současné době se obec Vejprnice dynamicky rozvíjí. V posledních 3 letech
proběhla v obci výstavba 15 nových bytovek v lokalitě Jižní svahy s celkovým počtem
90 bytových jednotek. Současně také probíhá výstavba rodinných domů v ulicích U
Křížku, Dlouhá a Žitná. Obec se tak stává jednou z žádaných lokalit, což vede k nárůstu
počtu trvalých obyvatel obce. Je zřejmé, že nárůst tak proběhl i v počtu dětí
předškolního věku, tedy 3-6 let. Vývoj narozených dětí ve Vejprnicích v horizontu šesti
let dokládá graf č. 5, avšak je nutné zahrnout i rodiny, které se přistěhovali z jiných
lokalit a také děti z okolních obcí. Druhým velkým problémem v obci je téměř
pravidelně vyčerpaná kapacita mateřské školy, z důvodu chybějících finančních
prostředků v rámci rozpočtu určených k jejímu rozšíření.

Graf č. 5: Vývoj počtu narozených dětí v obci Vejprnice v letech 2006 - 2011
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Zdroj: Matriční záznamy obce Vejprnice

Základní a mateřská škola Vejprnice je příspěvkovou organizací, jejímž
zřizovatelem je obec Vejprnice. Vlastní školu tvoří tři pavilony, kde jsou umístěné třídy
MŠ a ZŠ. K areálu patří tělocvična, budova školní jídelny a družina . Základní údaje o
mateřské škole je možné vidět v následující tabulce.
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Tab. č. 10: Základní údaje o MŠ
Rok
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

Počet tříd Kapacita Počet dětí
4
4
4
5
5
6

100
100
100
128
128
156

95
100
97
102
127
151

Počet dětí na
třídu

Počet dětí na
pedagoga

23,8
25,0
24,3
20,4
25,4
25,2

13,6
14,3
13,9
11,3
14,1
13,7

Zdroj: Výroční zpráva o činnosti školy za uvedené roky (interní materiál MŠ a ZŠ Vejprnice)

Z tabulky je patrné, že počet dětí v jednotlivých školních letech je vždy
vzhledem ke kapacitě mateřské školy maximální. V průměru bylo každým rokem
odmítnuto 17 žadatelů kvůli nedostatečné kapacitě. Vzhledem k tomuto faktu byla
v období 2008/2009 zahájena stavba nového pavilonu MŠ v celkové hodnotě 7,4mil.
Kč. Tento projekt byl z 52 % hrazen dotací, kterou poskytlo Ministerstvo financí, a ze
48 % obcí Vejprnice. Od 1.9.2009 začala tato budova sloužit k běžnému provozu,
konkrétně byla v jejím přízemí otevřena třída pro 28 dětí. Tímto byla navýšena kapacita
MŠ ze 100 dětí na 128, a do pedagogického kolektivu byli přibrány 2 nové učitelky.
Na přelomu roku 2010/2011 byla však kapacita znovu vyčerpána. Počet dětí
v mateřské škole byl 127 ze 128, rozdělených do pěti tříd vedených vždy dvěma
pedagogy. Z tohoto důvodu bylo tedy potřeba přejít k rozšíření nově postavené budovy,
tzn. dokončení interiérů prvního patra, nákup vybavení a zařízení pro možné fungování
další třídy. Původní předpoklad dokončení prvního patra byl stanoven na konec roku
2010. Obec však nevyčlenila dostatečné množství prostředků, a tak byl tento projekt
v celkové částce 3,2mil. Kč dokončen až 1.9.2011. Obec tak dočasně vyřešila
nedostatečnou nabídku volných míst v MŠ. V současné době je však v mateřské škole
kapacita opět vyčerpána, konkrétně je zde zapsáno 151 dětí ze 156. Obec se tedy znovu
potýká s problémem, kde získat další dodatečné finance na opětovné rozšíření kapacit.
Jedním z východisek jak tuto situaci vyřešit je znovu se obrátit s žádostí o dotaci
na Ministerstvo financí nebo na Evropskou unii, případně danou částku v budoucnosti
vyčlenit. Alternativou může být také rozšíření vlastní činnosti obce pro získání
dodatečných příjmů do rozpočtu. Konkrétní řešení vidím ve výstavbě areálu letního
kina, či optimalizaci příjmů a výdajů rozpočtu obce. Zmiňovaná řešení rozebírám
podrobněji v další části práce.
32

4. VÝSTAVBA LETNÍHO KINA
Obec Vejprnice, tak jako každá obec, nabízí svým obyvatelům primární služby
v podobě základní zdravotní péče, školy, drobných obchodů a nejrůznějších sportovních
spolků v čele s fotbalovým klubem SK Slavia Vejprnice. Když jsem však nahlédl do
jednotlivých složek občanské vybavenosti, nedospěl jsem ani k jedinému bodu, který by
alespoň zdánlivě připomínal jakýkoli kulturní rys.
K těmto účelům bych tak v obci realizoval výstavbu areálu letního kina s právní
formou příspěvkové organizace. Areál by byl majetkem obce, jež by byla zároveň jeho
provozovatelem. Takto by do obecního rozpočtu plynuly finance z návštěvnosti kina a
ostatní příjmy ze služeb, které by bylo možné s tímto areálem spojit.
Tento projekt mi byl navržen i přáteli z okolních obcí, a to nezávisle na mé
myšlence. Je tedy zřejmé, že zájemci o letní kino by nebyli pouze z řad obyvatel obce
Vejprnice, ale jednalo by se i o občany z nejbližších obcí a samozřejmě také o
návštěvníky z města Plzně. Přehled okolních obcí s největším počtem obyvatel je patrný
z následující tabulky.

Tab. č. 11: Počet obyvatel v sousedních obcích
Název obce
Počet obyvatel v obci
Zbůch
2 064
Tlučná
2 890
Nýřany
6 994
Líně
2 431
Křimice
1 320
Kozolupy
949
Blatnice
763
Celkem
17 411
Zdroj: Vlastní zpracování

Tabulka ukazuje, že celkový počet obyvatel v sousedních obcích je 17 411.
Přičteme-li k tomuto číslu počet obyvatel Vejprnic, dospějeme ke konečné hodnotě
21 133 obyvatel (17 411 + 3 722 = 21 133). Do tohoto čísla však nezahrnuji potenciální
návštěvníky z téměř dvou set tisícového města Plzně. Domnívám se tak, že na základě
zmíněného počtu obyvatel se pravidelně vygeneruje dostatečné množství návštěvníků
letního kina.
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Vzhledem k tomu, že v obci Vejprnice ani v sousedních obcích není prakticky
žádné kulturní či jiné vyžití, na rozdíl od města Plzně, mohlo by se tak jednat o
pozitivní zpestření života obyvatel a především o značnou finanční výpomoc obci.

4.1 Areál letního kina Vejprnice
Pro výstavbu areálu letního kina bych navrhoval zrušit jedno ze dvou
tréninkových hřišť fotbalového týmu SK Slavia Vejprnice. Domnívám se, že fotbalový
tým takovéto úrovně nepotřebuje dvě tréninková hřiště, neboť ani jedno na 100 %
nevyužívá a k tomu navíc další hřiště, na kterém se hrají pravidelná utkání. Toto hřiště
je momentálně z technických důvodů uzavřeno a tak si myslím, že by mohlo být použito
k jinému účelu.
Hřiště se nachází na západním okraji obce, konkrétně v ulici Tlučenská. Touto
ulicí vede komunikace II. třídy a propojuje obec Vejprnice se sousední obcí Tlučná. To
zajišťuje výbornou dopravní obslužnost k areálu, ať už pomocí kola, automobilu či
pěšky. Areál je dobře viditelný a lze ho snadno nalézt.
Vzhledem k tomu, že pozemek, na kterém by mělo být kino realizováno, patří
obci, ubývají tak náklady na pořízení pozemku. Dalším kladem je fakt, že plocha je
v naprosté rovině, úroveň je shodná s vozovkou a nejsou tak nutné žádné terénní
úpravy. Je tak zabezpečen bezbariérový přístup pro handicapované spoluobčany,
případně seniory. Ze severní a východní strany je plocha obehnána pletivovým plotem
s uzamykatelnou branou. Je tedy nutné plochu zabezpečit ze zbývajících dvou stran.
Celková plocha uvažovaného areálu je 5 525 m2 (85m x 65m). V tomto případě by
plocha nebyla ani zdaleka využita, a tak je vhodné zvolit kombinaci klasického letního
kina s lavičkami v popředí a zbytek prostoru věnovat tzv. autokinu známého především
z USA.
Zmíněná kombinace je dle mého názoru unikátní, přičemž samotná existence
autokina v tak malé obci je ojedinělá a mohla by přispět k věhlasu a prestiži Vejprnic.
Návštěvníci, kteří přijedou svým vlastním vozem tak budou moci využívat pohodlí, na
které jsou dennodenně zvyklí a nebudou nikým a ničím omezováni.
Část plochy věnovaná autokinu by mohla být provozována nejen v jarních a
letních měsících jako v klasických letních kinech, ale i v chladnějších obdobích.
Skutečnost autokina s sebou nese i fakt, že není potřeba hledět na příznivost počasí a lze
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tak promítat i v deštivých dnech, kdy je návštěvnost prakticky nulová. Provoz letního
kina bych načasoval na období od dubna do září, a to každé pondělí a úterý od 21:00, v
pátek a v sobotu od 22:00. Pro tyto účely předpokládám čtyři týdny v měsíci.
Prioritou číslo jedna by bylo odstranění stávajícího vybavení a dokončení
oplocení areálu, čímž vznikne dostatečně velká plocha pro možné umístění reklamních
cedulí. Samotná plocha, jak již bylo řečeno, by se rozdělila na dvě sekce, konkrétně na
prostor s lavičkami s celkovou kapacitou 400 míst a na plochu určenou pro automobily,
s kapacitou cca 50 parkovacích míst. Areál je dostatečně velký i pro možné budoucí
rozšíření, které samozřejmě závisí na zájmu návštěvníků. V jižní části bude umístěno
dřevěné mírně vyvýšené pódium na kovové konstrukci o celkové ploše 54 m2 (6m x
9m), na němž bude instalováno dostatečně velké projekční plátno. V severní části poblíž
vstupu bude postavena promítací kabina. Pro návštěvníky bude přímo v areálu
k dispozici stánek s občerstvením se širokým sortimentem nápojů a sladkostí. Pro tyto
účely bude použit stávající stánek, který sloužil areálu již v minulosti. Samozřejmostí
bude bezplatné využívání mobilních WC v celkovém počtu 3 toalet, včetně jedné určené
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. V areálu bude též možnost
ukládání jízdních kol. Celá plocha bude osvětlena 6 lampami, což je dostatečné
množství k tomu, aby se předešlo jakémukoli případnému úrazu.

4.2 Finanční analýza projektu
Dříve než se přejde k samotné realizaci projektu, je nezbytně nutné, aby obec
uvolnila dostatečné množství prostředků na výstavbu. Dalším řešením je podpora z řad
sponzorů, kteří by uhradili určitou sumu z celkové částky. Kompenzací této služby
může být poskytnutí reklamní plochy na nadstandardně dlouhou dobu. Poslední
možností, jak získat finanční výpomoc je požádat o dotaci ze Státního fondu pro
podporu a rozvoj české kinematografie, který na podobné kulturní projekty uvolňuje
prostředky.
Obec do svého rozpočtu každoročně zahrnuje příspěvky do nejrůznějších spolků,
přičemž některé z nich zanikají a nové naopak vznikají. Domnívám se, že úsporou
těchto prostředků, jež vyjadřuje následující graf, by bylo možné již v minulosti
realizovat výstavbu konkrétního kulturního zařízení.
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Graf č. 6: Příspěvky obce do jednotlivých spolků v letech 2008 - 2011
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Zdroj: Rozpočet obce pro rok 2008, 2009, 2010, 2011 (interní materiál OÚ Vejprnice)

Celková částka za poslední čtyři roky věnovaná jednotlivým spolkům činí
174 000 Kč. Tato hodnota představuje téměř 19 % celkové částky potřebné k realizaci
letního kina v obci. Tabulka č. 5 popisuje nákladovou náročnost výstavby areálu a
nákupu potřebného vybavení. Uvedený model je zjednodušený o nejrůznější detaily a
jsou zde popsány jen skutečně nutné a výrazné položky. Model dále počítá s určitou
konstantní návštěvností kina a rozšířeném povědomí o jeho provozování. Domnívám se
však, že následující rozbor nákladů není příliš vzdálený realitě a liší se pouze drobnými
niancemi. Níže uvedený rozbor nákladů jsem sestavil na základě nejnižších nalezených
cen prodejců konkrétních výrobků.
Tab. č. 12: Rozbor nákladů na výstavbu areálu letního kina
Nákladová položka
Počet ks/m
Cena za kus/m
Zvuková aparatura
Promítací zařízení
Zpevnění plochy pro vozy
397,8
300
WC
3
26 394
Výstavba pódia
70 000
Promítací kabina
1
50 000
Projekční plátno
1
49 188
Lavice beer set
100
486
Osvětlení plochy
6
3 929
Oplocení pozemku
150
44
Stojany na kola
2
750
Odpadkové koše
4
297
Celkem
Zdroj: Vlastní zpracování
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Cena celkem
347 900
136 111
119 340
79 182
70 000
50 000
49 188
48 600
23 574
6 600
1 500
1 188
933 183

Nejnákladnější kategorii tvoří technické vybavení. Samotná zvuková aparatura
zahrnující přístroje a soustavu sedmi reproduktorů, které přiměřeně ozvučí danou
plochu, zaujímá 42 % rozpočtu. Další finančně náročnou položkou je pak promítací
zařízení. Třetí největší položkou je zpevnění plochy pro automobily. K tomuto účelu
budou využity zatravňovací tvárnice, které mají dostatečně velkou nosnost a jsou šetrné
k životnímu prostředí. Další velkou kategorií je nákup mobilních toalet, které jsou
samozřejmě v areálu nezbytné.
Velkou výhodu vidím v tom, že veškeré montážní i demontážní práce by mohlo
zajistit středisko údržby a služeb, pod nějž podobné práce spadají. Eliminovaly by se tak
dodatečné náklady na externí firmu, která by poskytla své pracovníky k oplocení
pozemku, výstavbě pódia a promítací kabiny. Cenu uvedenou u těchto položek jsem
stanovil na základě aktuálních cen stavebních materiálů a výměry jednotlivých staveb.
Celková částka, kterou tak obec bude muset do projektu vložit je 933 183 Kč.
Před samotným spuštěním letního kina je však ještě potřeba podniknout určité
kroky. V první řadě musí způsobilost kina posoudit revizní kinotechnik. Kino musí
splňovat kinotechnické normy a samozřejmě musí vyhovovat dalším obecným normám,
tzn. stavebním, hygienickým či protipožárním předpisům. Před vlastním zahájením
provozu kina je nutné vyžádání tzv. technického osvědčení, jež se vydává obvykle na
jeden rok. Před vydáním tohoto technického osvědčení musí být provedena revize
elektroinstalace.
K provozu letního kina bude zapotřebí pouze dvou zaměstnanců, a to odborně
vyškoleného promítače, jenž bude zajišťovat promítání a starat se o technické zázemí
provozu. Druhým zaměstnancem bude pokladník, který bude vybírat peníze za vstupné
a poskytovat návštěvníkům informace. Případnou údržbu a opravy zajistí opět již
zmiňované středisko zřízené obcí. Předpokládané provozní náklady v jednom měsíci
naznačuje následující tabulka.
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Tab. č. 13: Provozní náklady letního kina za měsíc
Nákladová položka
Počet hodin Jednicová cena Cena celkem (měsíc)
Servis - toalety
9 000
Energie
32
8 000
Plat promítače
32
100
3 200
Plat pokladní
32
60
1 920
Nákup filmů (100 návštěvníků)
29 440
Odvod do FK (100 návštěvníků)
1 600
Celkem
53 160
Nákup filmů (250 návštěvníků)
73 600
Odvod do FK (250 návštěvníků)
4 000
Celkem
99 720
Nákup filmů (500 návštěvníků)
147 200
Odvod do FK (500 návštěvníků)
8 000
Celkem
177 320
Zdroj: Vlastní zpracování

Největší nákladové zatížení připadá samozřejmě na nákup, respektive zapůjčení
filmů od distribuční společnosti. Ta poskytuje film na jedno promítání a poté si
nárokuje 40 % z celkových tržeb za vstupné. Cena filmu se tedy odvíjí od návštěvnosti,
stejně jako povinný odvod do Státního fondu pro podporu a rozvoj české
kinematografie, který představuje 1 Kč z každé prodané vstupenky. Další položkou je
servis toalet, který je nezbytný provést v každém týdnu v ceně 2 250 Kč/týden a
náklady na energie s horním stropem 8 000 Kč. Poslední kategorií jsou platy promítače
a pokladníka, jež jsou vyčísleny za 32 hodin práce měsíčně (každý promítací den
představuje 2 hodiny x 4 dny v týdnu x 4 týdny v měsíci = 32 hodin). Platy
zaměstnanců jsou odvozeny od reálných platů, které poskytují ostatní provozovatelé
kin. Do provozních nákladů by bylo také potřeba zařadit ostatní drobné položky jako je
nákup lístků, razítek, pokladny a ostatních materiálů, které se však pohybují v řádech
stovek korun a myslím si, že pro tyto účely není nezbytně nutné je započítávat.
Realizace tohoto projektu je logicky koncipována tak, aby přinášela obci
dodatečné příjmy do rozpočtu. Vývoj těchto příjmů závisí na mnoha faktorech, avšak
nejdůležitějším z nich je opakovaná dostatečná návštěvnost kina. Předpokládané výnosy
za jeden měsíc popisuje tabulka č. 14.
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Tab. č. 14: Výnosy letního kina za měsíc
Výnosová položka
Počet
Kinoreklama
Pronájem stánku
Vstupné (100 návštěvníků)
1 600
Celkem
Vstupné (250 návštěvníků.)
4 000
Celkem
Vstupné (500 návštěvníků.)
8 000
Celkem
+ okolní reklama
25

Jednicová cena Cena celkem (měsíc)
914
29 248
1 000
4 000
46
73 600
106 848
46
184 000
217 248
46
368 000
401 248
3 000
75 000

Zdroj: Vlastní zpracování

Rozbor výnosů jsem znovu provedl pro více variant návštěvnosti kina. Cena
vstupného je nastavena tak, aby přinejmenším pokryla kompletní provozní náklady.
Částka 46 Kč za vstupenku, jež je uvedená v tabulce, je průměrem tří cenových
kategorií a to dospělý – 64 Kč, ZTP, studenti a senioři nad 60 let – 44 Kč a děti do 10
let - 30 Kč. Takto nízkou cenu nenabízí žádný z provozovatelů klasického kina (cena se
pohybuje v rozpětí 119 Kč až 169 Kč) ani žádné z letních kin, kde je průměrná cena
nastavena na 80 Kč.
Nedílnou součástí každého filmu bude také kinoreklama, která bude zahrnovat
dva maximálně třiceti sekundové reklamní spoty před každou projekcí (32 spotů x 914
Kč za jeden spot = 29 248). Poslední výnos bude realizován za pronájem stánku
s občerstvením soukromému prodejci, tzv. 1 000 Kč/týden. Do výnosů lze však také
navíc zahrnout příjem za poskytnutí reklamní plochy. Tuto možnost jistě využije
nemalé množství firem vzhledem k lokalitě, jež se nachází podél hlavní komunikace a
jež je tak velmi dobře viditelná. Ve výše uvedené tabulce jsem uvažoval prostor pro 25
reklamních cedulí velikosti 1x2m s možností poskytnout více plochy v závislosti na
poptávce. Reklamní plocha bude poskytnuta zájemci na 1 rok za pevný poplatek 3 000
Kč.
Výše uvedené výnosy letního kina jsou zpracovány pro standardní měsíční
promítání jednoho až šestnácti filmů. Program je však potřeba podrobit nejrůznějším
variacím pro udržení návštěvnosti, a proto předpokládám spojení nových a osvědčených
filmových titulů. Program kina bude směsí nejen klasických distribučních titulů, které
jsou v tuzemsku v daném období k dispozici, ale bude sahat také ke starším umělecky
hodnotným filmům. Divák tak dostane komplexní obraz o stavu české a světové
kinematografie v horizontu několika let. Domnívám se, že takový model letního kina je
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pozoruhodnou kombinací zábavy a nenuceného vzdělávání v oblasti, která je patrně
nejrozšířenějším druhem umění vůbec.
Jak naznačuje tabulka č. 15, nachází se letní kino v kladných číslech, a to pro
všechny tři varianty návštěvnosti. Tabulka popisuje stav za celou sezónu, která se
skládá celkem ze šesti měsíců. Pokud budu předpokládat návštěvnost 250 osob na každé
představení a fakt, že obec bude celý projekt financovat sama, bude obnos poskytnutý
na výstavbu letního kina při bezproblémovém chodu vrácen zpět za necelé dvě sezóny.
Po tomto období se příjmy z letního kina stanou konstantními a v horizontu 5 sezón
budou tvořit celkovou částku 2 967 657 Kč. Vše je názorně uvedeno v tabulce č.16.

Tab. č. 15: Sezónní zisk při různých variantách návštěvnosti
Počet návštěvníků
Náklady
Výnosy
Zisk
Reklama Celkový zisk
100
318 960
641 088 322 128
75 000
397 128
250
598 320
1 303 488 705 168
75 000
780 168
500
1 063 920
2 407 488 1 343 568 75 000
1 418 568
Zdroj: Vlastní zpracování

Tab. č. 16: Celkový zisk po uhrazení nákladů na výstavbu areálu v horizontu 5 sezón
Příjem za sezónu Investice do výstavby areálu Uhrazeno Zbývá
Zisk
780 168
933 183
780 168 153 015
780 168
153 015
627 153
780 168
780 168
780 168
780 168
780 168
780 168
Celkový zisk
2 967 657
Zdroj: Vlastní zpracování

Je logické, že příjmy z provozování letního kina by byly pro obec Vejprnice
značnou finanční výpomocí. V tomto případě by bylo možné založit Účelový fond, do
kterého by plynuly právě tyto příjmy a které by byly použity na investiční výdaje, tzn.
hrazení aktuální problematiky v obci.
Areál letního kina by sloužil především k promítání filmů, je zde však prostor i
pro jiné aktivity, které mohou obci přinést další dodatečné příjmy. Konkrétní
alternativní využití areálu letního kina je obsahem následující kapitoly.
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4.3 Alternativní využití areálu letního kina
Jak jsem již zmínil, plocha daného areálu by měla sloužit primárně jako letní
kino. Jsou zde však i jiné možnosti, jak zajistit maximální využití areálu a zároveň
zvýšit příjmy obce. Vzhledem k tomu, že kino bude promítat filmy prakticky pouze
večer a pouze v některé dny, je potřeba zaplnit časové mezery jiným programem.
Během dne je možné pronajmout areál soukromým firmám, které v jarních a
letních měsících prezentují svou společnost a podávají informace o produktech a
službách svým zákazníkům pod širým nebem. Případně je možné nabídnout firmám
areál ke školení svých zaměstnanců a k realizaci workshopů.
Během volných večerů, konkrétně ve středu, čtvrtek a neděli je možné areál
poskytnout drobným kapelám, které se tak touto cestou mohou levně představit publiku
nebo dát prostor divadelním spolkům a sdružením, jež se v minulosti těšily v obci
Vejprnice velké oblibě. Poslední možností, jak zajistit dostatečnou vytíženost areálu, je
promítání velkoplošných sportovních přenosů, které by měly dle mého názoru, velký
úspěch.
Domnívám se, že areál může být využit i ze strany Základní a mateřské školy,
kde je tradicí ke konci každého roku navštívit kino. V tomto případě by děti byly
ušetřeny cesty do Plzně a mohly by za výrazně nižší cenu zavítat do letního kina
vzdáleného cca 0,5km.
Celkové výnosy za pronájem areálu letního kina během sezóny popisuje tabulka
č. 17. V níže uvedené tabulce předpokládám pro zjednodušení konstantní počet hodin
věnovaný jednotlivým akcím v rámci jedné sezóny. Hodinovou sazbu za pronájem jsem
odvodil od výše pronájmů stejně velkých ploch, které nabízí jiní provozovatelé,
navýšenou o využití vybavení, které bude nájemci též poskytnuto, a samozřejmě také o
spotřebované energie. Sportovní přenosy budou fungovat na stejné bázi jako klasické
promítání filmů. Při návštěvnosti 100 lidí na jeden přenos, nerozdílné ceně 20 Kč a
celkovém počtu 24 hodin sportovních přenosů za sezónu, dospějeme ke konečné částce
48 000 Kč (24 hodin x 20 Kč x 100 lidí = 24 000 Kč).
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Tab. č. 17: Výnosy za pronájem areálu letního kina během sezóny
Pronájem
Celkový počet hodin
Cena za hodinu
Propagace firmy
12
3 000
Divadelní představení
12
2 000
Kapela
12
2 000
Školení, workshop
12
3 000
Sportovní přenosy
24
Celkem
-

Cena celkem
36 000
24 000
24 000
36 000
48 000
168 000

Zdroj: Vlastní zpracování

Druhá možnost jak získat dodatečné příjmy je pronajímat pouze technické
vybavení potřebné k provozu kina, které je samozřejmě velmi drahé a které si proto
každý nemůže dovolit pořídit. Dále je možné zapůjčit také určité množství laviček či
poskytnout promítače jinému kinu. Detailní rozpis poskytovaných služeb spolu
s vyčíslením je uveden v tabulce č. 18. I v tomto případě jsem čerpal z aktuálního
ceníku společností, které se zabývají pronájmem zmiňovaného vybavení a nabídkou
služeb. Znovu jsem uvažoval konstantní množství času věnované pronájmu
jednotlivých složek vybavení. V případě zapůjčení promítače, jehož hodinová sazba je
zde 200 Kč, jsem dospěl k celkové částce 3 000 Kč při 15hodinové dotaci během
sezóny (15 hodin x 200 Kč = 3 000 Kč).

Tab. č. 18: Výnosy za pronájem vybavení a poskytování služeb během sezóny
Pronájem
Celkový počet dnů
Množství
Cena za den Cena celkem
Projektor
15
1
1 400
21 000
Promítací plátno
15
1
500
7 500
Zvuková aparatura
15
1
2 000
30 000
Lavička
15
10
50
7 500
Promítač
1
3 000
Celkem
69 000
Zdroj: Vlastní zpracování

I když výstavba areálu letního kina představuje poměrně velkou částku v rámci
rozpočtu obce, návratnost investice je poměrně brzká a široké spektrum příjmů
plynoucích z realizace projektu mluví v jeho prospěch. Je tedy zřejmé, že výstavba
letního kina by byla ve všech ohledech přínosná. Vybudováním areálu by si obec
zajistila dostatečné množství příjmů pro zajištění kvalitnějšího života občanů, rozšířila
by navíc i jejich kulturní rozhled a přispěla by také k hodnotnějšímu využití času
obyvatel obce.
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Druhou možností jak zlepšit stávající situaci v obci a přispět k řešení současných
problémů je optimalizace rozpočtových příjmů a výdajů. Touto otázkou se zabývám
v následující kapitole.
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5.

OPTIMALIZACE

PŘÍJMŮ

A

VÝDAJŮ

OBCE

VEJPRNICE
V této kapitole se zabývám způsobem, jakým by bylo pro obec možné zvýšit své
dosavadní příjmy a zároveň alespoň částečně snížit své celkové výdaje. Konkrétní
řešení vidím ve zrušení střediska údržby a služeb, tzv. hospodářského dvora, zahrnutí
platby za sběrný dvůr do poplatku za sběr komunálního odpadu a zřízení reklamních
billboardů u nejfrekventovanějších komunikací.

5.1 Zrušení střediska údržby a služeb
Středisko údržby a služeb je jeden z pěti odborů v obci, který se stará o celkový
vzhled obce a nachází se v objektu, jež nese název Hospodářský dvůr. V tomto
středisku pracuje 7 zaměstnanců, kteří jsou podřízeni vedoucímu střediska se sídlem na
obecním úřadu. Hospodářský dvůr je vybaven stavebními stroji v podobě jednoho vozu
Avia, dvou traktorů, jednoho nakladače, jednoho mininakladače, tří vozů Multicar, tří
traktorových sekaček a jinou drobnější manipulační technikou. V letním období se
zaměstnanci věnují především sekání travnatých ploch, zasypávání výmolů sypkými
materiály či práci se stavebními a zemními stroji. V zimním období se starají o úklid
sněhu a posyp vozovek či chodníků. Problém tohoto střediska spočívá v jeho
celoročním provozu, a to i za předpokladu, že služby, které poskytuje, nejsou využívány
pravidelně vzhledem k sezónnosti a potřebě. Toto způsobuje velké výdaje obce, které
nejsou kompenzovány dostatečnými příjmy, jak naznačuje níže uvedená tabulka.
Alternativní řešení vidím ve zrušení tohoto střediska, pronájmu či prodeji objektu a
najmutí soukromé firmy, která bude služby střediska nahrazovat a vykonávat v předem
sjednaném období. Výhodou tak bude, že obec nebude muset platit zaměstnance
Hospodářského dvora celoročně, ale uhradí smluvené firmě konkrétní platbu za
vykonanou práci. Dále budou ušetřeny výdaje za pohonné hmoty a povinné ručení pro
stroje a techniku, školení, pracovní oblečení atd. Prostředky, jež obec uvolňuje na
celoroční provoz Hospodářského dvora zaujímají průměrně 11,4 % celkových výdajů,
což není zanedbatelné. Úspora těchto financí by mohla částečně řešit finanční problémy
obce. Výdaje a příjmy tohoto střediska řeší níže uvedená tabulka.
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Tab. č. 19: Výdaje a příjmy střediska údržby a služeb v roce 2008 - 2011 (v tis. Kč)
Výdaje
2008
2009
2010
2011
Platy zaměstnanců
Pracovní oblečení
Nákup DHDM
Nákup materiálu
Pohonné hmoty
Povinné ručení
Školení
Nákup služeb
Opravy, udržování
Ostatní platby
Nájem JCB
Stroje, přístroje, zařízení
Projektové práce
Pozemky

2 730
42
77
324
384
50
43
115
256
24
126
12
125
369

2 819
23
22
229
299
57
3
55
211
159
356
71

2 737
16
27
182
385
31
4
88
191
11
146
20
222
87

2 670
32
33
319
403
24
8
137
170
23
172
70
412
233

Celkové výdaje

4 677

4 304

4 147

4 706

Celkové příjmy

764

533

327

297

-3 913

-3 771

-3 820

-4 409

Zisk/ztráta

Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu v uvedených letech (interní materiál OÚ Vejprnice)

Jak ukazuje tabulka, je provoz střediska údržby a služeb velmi ztrátový, neboť
celkové výdaje ohromně převyšují příjmy, které jsou generovány především
z nadstandardních služeb, jež středisko poskytuje za úplatu obyvatelům Vejprnic. Ceník
služeb, které Hospodářský dvůr nabízí je popsán v příloze B. V případě, že by obec toto
středisko zrušila, obdržela by navíc příjmy za prodej nebo pronájem zmiňovaných strojů
a techniky a za případný pronájem či prodej objektu.
V současné době existuje velké množství firem, které se specializují na
komplexní úklidové práce a služby všeho druhu. Tyto služby poskytují dle potřeby buď
jednorázově či pravidelně. Firma má samozřejmě vlastní techniku a stroje, tudíž není
nutné ponechávat si stávající vybavení. Pokud by jedna společnost ve svém portfoliu
nenabízela aktuálně žádanou službu, je samozřejmě možné spolupracovat s více
firmami najednou. Ceny vybraných prací a služeb konkrétní společnosti uvádí
následující tabulka, ve které jsem se zjednodušeně zaměřil na hlavní činnosti střediska,
tedy sekání travnatých ploch a údržbu komunikací v zimě.
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Tab. č. 20: Ceny za vybrané služby poskytované konkrétní společností
Položka
Cena
Sekání trávy včetně sběru
3,3 - 3,9 Kč/m2
Úklid listí z travnatých ploch, chodníků
4,2 - 4,9 Kč/m2
Úklid sněhu
1,3 - 3,5 Kč/m2
Doprava a odvoz
15 Kč/km
Zdroj: Vlastní zpracování

Tabulka naznačuje, že platby za uvedené služby nejsou nijak závratné a není
tedy důvod, proč by obec neměla zvolit spolupráci se soukromým subjektem. Většina
cen se navíc s přibývajícím množstvím m2 snižuje, což je velmi výhodné. V případě,
kdybychom uvažovali, že v obci je 20ha travnaté plochy (přesnou výměru se mi
bohužel nepodařilo zjistit), dospějeme k částce 40 200 Kč, která bude zaplacena
soukromé firmě za sezónní posečení trávy (330 Kč/ha x 20ha x 6 měsíců = 40 200
Kč/sezóna). Za úklid sněhu by obec zaplatila pravděpodobně větší částku, avšak
záleželo by na počasí během zimní sezóny. Z vlastní zkušenosti vím, že jsou
upravovány pouze hlavní komunikace v obci a tzv. boční ulice a chodníky zůstávají po
celou zimu pod sněhem.
Z výše zmíněných skutečností je tedy vidět, že celková částka věnovaná na
údržbu obce, v případě zvolení spolupráce se soukromou firmou či firmami, bude
znatelně finančně odlišná od dosavadní a bude tak ušetřena část prostředků, které by
mohly být investovány účelněji.

5.2 Zajištění poplatku za sběrný dvůr
Jak jsem již zmiňoval, využívání služeb sběrného dvora je pro obyvatele
Vejprnic zdarma, pro obyvatele okolních obcí za poplatek. Některé kategorie odpadu
jsou limitovány a v případě překročení je za ně vybírán poplatek bez ohledu na trvalé
bydliště. Příjmy z ukládání odpadu na sběrný dvůr však nejsou dostačující, aby pokryly
roční výdaje za likvidaci. Obec je tedy musí dodatečně hradit ze svých prostředků.
Provozování sběrného dvora je tak dlouhodobě ztrátovou službou, bylo tomu tak před i
po vybudování nového areálu sběrného dvora v Nádražní ulici. Ztrátovost sběrného
dvora dokládá níže uvedený graf.
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Graf č. 7: Vývoj ztrátovosti sběrného dvora v letech 2008 – 2011 (v tis. Kč)
Vývoj ztrátovosti sběrného dvora
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Zdroj: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu v uvedených letech (interní materiál OÚ Vejprnice)

Jedna z možností jak částečně snížit výdaje obce je zahrnout poplatek za sběrný
dvůr do poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu a celkovou platbu tak částečně
zvýšit. Jak jsem již uvedl, daný poplatek činí 250 Kč na osobu za kalendářní rok a
dalších maximálně 250 Kč, podle skutečně vynaložených nákladů obce z předchozího
roku. V horizontu tří let činil celkový poplatek cca 300 Kč/osoba (250 Kč fixní část a 50
Kč proměnlivá část). Domnívám se tak, že pokud obec zvýší proměnlivou část
poplatku, nebude toto od občanů chápáno jako cílený růst platby, ale jako nezbytnost
pro uhrazení skutečných nákladů na odstranění komunálního a separovaného odpadu.
Realizaci celého návrhu řeší následující tabulka.
Tab. č. 21: Zavedení poplatku za sběrný dvůr v roce 2011 (v tis. Kč)
Položka

Částka

Výdaje za sběrný dvůr
Příjmy ze sběrného dvora
Zisk/Ztráta
Poplatek za sběrný dvůr (50Kč)

1 100
487
-613
186

Celkem

-427

Poplatek za sběrný dvůr (100Kč)

372

Celkem

-241

Poplatek za sběrný dvůr (150Kč)

558

Celkem

-55

Zdroj: Vlastní zpracování

Výše zmíněný návrh popisuje tři různé cenové varianty poplatku. Pro usnadnění
zde počítám pouze s příjmy a výdaji v roce 2011. Je zřejmé, že zavedení platby by
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pozitivně ovlivnilo hospodaření sběrného dvora, avšak i při 150 Kč na osobu by byl
provoz tohoto objektu ztrátový. Pro postoupení do kladných čísel by bylo nutné zavést
poplatek v částce 165 Kč/osoba (165 Kč x 3 722 obyvatel = 614 130 Kč). K této
velikosti platby se i osobně přikláním, neboť se domnívám, že tato částka je pro
každého občana v obci jedenkrát za rok únosná. V případě, že by samotný poplatek za
sběr a svoz komunálního odpadu dosáhl horní hranice, tedy 500 Kč, navýšení o
zmíněných 165 Kč by již nebylo možné. V tomto případě bych tak navrhoval
zpoplatnění sběrného dvora pro všechny uživatele. Pokud by obec každoročně zahrnula
výše uvedenou platbu do poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu, ušetřila by tak
znovu část výdajů, které by mohla využít jinak.
Jednou z dalších možností jak zvýšit příjmy sběrného dvora by bylo zavedení
stejných praktik jako ve výkupnách kovového šrotu, tzv. zaplatit za konkrétní váhu
dovezeného odpadu.

5.3 Montáž reklamních ploch
Jednou z dalších možností, jak zajistit obci dodatečné příjmy je montáž a
následný pronájem reklamních ploch, tzv. billboardů a bigboardů na okrajích obce.
V dnešní době je běžné setkávat se s reklamou na každém kroku, a tak nevidím důvod,
proč by i Vejprnice nemohly profitovat na pronájmu z této činnosti. Objekty by měly
stát po obou stranách hlavních komunikací, tzn. v ulici Plzeňská, Křimická, Tlučenská a
Tyršova. V tomto případě by tak kolem obce vzniklo osm reklamních ploch, které by
byly velmi dobře viditelné při příjezdu do obce, neboť každý řidič zde musí své vozidlo
adekvátně zpomalit, a tak nemůže reklamu přehlédnout. Hlavními tahy, kam by bylo
vhodné billboardy a bigboardy umístit, projedou denně stovky vozidel, což by
zaručovalo poptávku. Samozřejmě, že by tyto plochy bylo možné instalovat i uvnitř
obce, kde se musí taktéž dodržovat předepsaná rychlost, ovšem domnívám se, že by toto
narušilo celkový charakter Vejprnic. Příjmy z pronájmu reklamních ploch zaznamenává
tabulka č. 22.
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Tab. č. 22: Příjmy z pronájmu reklamních ploch (v tis. Kč)
Položka
Počet
Cena za měsíc
Počet měsíců v roce
Billboard
6
21
6
Bigboard
2
44
6
Celkem
Billboard
6
21
12
Bigboard
2
44
12
Celkem
Celkem za 5 let
6
Celkem za 5 let
12

Celková cena
756
528
1 284
1 512
1 056
2 568
6 420
12 840

Zdroj: Vlastní zpracování

Tabulka rozlišuje dvě varianty vytíženosti reklamních ploch, a to v případě,
pokud budou využívány 6 měsíců v roce nebo celých 12 měsíců. V obou situacích by
byl příjem z pronájmu velmi vysoký a znatelně by ovlivnil celkové příjmy obce,
potažmo její rozpočet. Cena za měsíc je odvozena od cen konkrétní společnosti
poskytující pronájem venkovní reklamy. Poslední část tabulky ukazuje souhrnné příjmy
po pěti letech s pololetní i celoroční vytížeností reklamních ploch. Samozřejmě je nutné
uvážit také výdaje spojené s výstavbou objektů, které ale dle mého názoru lze s
porovnáním s příjmy zanedbat. Na základě výše uvedeného rozboru příjmů soudím, že
by pro obec byly tyto dodatečné prostředky velkou pomocí a možná by tak instalace
těchto ploch stála za zvážení.
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ZÁVĚR
Cílem této bakalářské práce bylo ukázat na příkladu obce Vejprnice jak se
zabezpečování veřejných statků pro občany promítá do finančního hospodaření obce,
jaké aktuální či dlouhodobé záležitosti obec sužují a zda by bylo možné stávající situaci
zlepšit mnou navrženým řešením.
Z celkové bilance příjmů a výdajů plyne, že obec Vejprnice hospodařila v roce
2008 s více než 4mil. schodkem, který byl následně pokryt především krátkodobým
úvěrem. V letech 2009 až 2011 se již hospodařilo s rozpočtovým přebytkem.
Při rozboru příjmové stránky rozpočtu jsem dospěl k názoru, že největší složkou
příjmů jsou daňové příjmy, které spolu s místními a správními poplatky, přinášejí
každoročně do obce téměř stálou částku. Největší složkou v rámci daňových příjmů
v jednotlivých letech jsou výnosy z daně z přidané hodnoty. Majoritní část celkových
poplatků pak aktuálně tvoří poplatek za provoz a odstraňování komunálního odpadu.
Nedaňové příjmy jsou druhou největší skupinou příjmů obce, největší část zaujímají
příjmy z bytového hospodářství a příjmy z pronájmu nebytových prostor. Další
příjmovou položkou jsou přijaté transfery, které jsou každoročně poskytovány
především v podobě dotací na výkon státní správy v obci. Výjimkou je samozřejmě
účelové dotace, která byla poskytnuta i obci Vejprnice a to v roce 2009. Poslední
skupinu tvoří kapitálové příjmy, jež jsou tvořeny především prostředky získanými
prodejem pozemků, nebytových prostor či z prodeje ostatních nemovitostí. V horizontu
čtyř let má tato složka příjmů klesající charakter až na rok 2011, v němž došlo k
výhodnému prodeji pozemků.
Na základě analýzy výdajů obce, konkrétně běžných výdajů, jsem zjistil, že
nejvíce nákladnou položkou je oblast komunálních služeb a územního rozvoje, přičemž
největší část plyne na

provoz

střediska údržby a služeb. Dalšími nákladnými

položkami jsou poté výdaje vynakládané na územní samosprávu, na údržbu a opravy
místních komunikací a dopravní obslužnost v obci, na bytové a nebytové hospodářství a
na financování mateřské a základní školy. Druhou kategorií výdajů jsou kapitálové
výdaje, jež jsou spojené s investičními aktivitami obce, a které měli mezi lety 20082011 proměnlivý charakter.
Pro uspokojení potřeb občanů prostřednictvím veřejných statků je samozřejmě
také potřeba, aby obec vlastnila majetek. Ten financuje především z vlastních zdrojů,
z cizích zdrojů pak zpravidla v podobě úvěrů. V roce 2011 byli majetkové příjmy více
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než dvakrát nižší než výdaje, a to mělo za následek ztrátu více než 4,4mil. Kč. Příčinou
této ztráty byly především velké výdaje na financování obecního střediska údržby a
služeb a výdaje na provoz sběrného dvora. Pro Vejprnice však ztráta z majetkového
hospodaření není natolik skličující záležitostí jako nedostatek finančních prostředků pro
řešení aktuální problematiky.
Nejvíce diskutovaným problémem v obci je nutná oprava téměř všech místních
komunikací, avšak částka potřebná na realizaci takto rozsáhlého projektu je 197mil. Kč,
která je s ohlednutím na výši rozpočtu pro obec nepředstavitelná. Každoročně jsou obcí
vynakládány finanční prostředky na údržbu a opravy nejhorších úseků. Výsledkem je
však pouhé zasypání nejhorších výmolů pomocí škváry, což je bohužel jen dočasné
řešení a situace se po krátké době znovu opakuje. V srpnu roku 2006 byla dokončena
díky spolupráci s Plzeňským krajem a pomocí z EU rozsáhlá oprava vozovek ve
Studentské ulici. Další rozsáhlejší opravy komunikací byly provedeny v roce 2008,
neboť obec poskytla částku více než 12mil. Kč. V roce 2009 byla obci odmítnuta dotace
z EU v rámci programu NUTS II. Jihozápad v celkové částce 9,1mil.Kč, která by
výrazně přispěla na rekonstrukci vozovek. V roce 2011 obec Vejprnice vyčlenila ze
svého rozpočtu dostatek finančních prostředků a dokončila další etapu rekonstrukce této
komunikace v délce 0,3 km z celkových 0,5 km. Z výše uvedeného je zřejmé, že obec
není v rámci této problematiky nečinná. Téměř každým rokem se snaží danou situaci
řešit co nejefektivněji, avšak v rámci rozpočtu bohužel nezbývá dostatečné množství
peněžních prostředků pro rozsáhlejší rekonstrukce a tak není pro obec jiné východisko
než být závislá na pomoci jiného subjektu.
Druhým velkým problémem v obci je téměř pravidelně vyčerpaná kapacita
mateřské školy, z důvodu chybějících finančních prostředků v rámci rozpočtu určených
k jejímu rozšíření. Příčinou vyčerpané kapacity je nárůst počtu trvalých obyvatel a
samozřejmě i růst počtu dětí předškolního věku. 1.9.2011 došlo k dokončení prvního
patra jednoho ze tří pavilonů mateřské školy v celkové částce 3,2mil. Kč a byla tak
rozšířena kapacita o 28 dětí. V současné době je však v mateřské škole kapacita opět
vyčerpána. ZŠ a MŠ Vejprnice je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je obec
Vejprnice. Je tak závislá na státních dotacích a prostředcích od zřizovatele, své příjmy
generuje pouze z plateb za předškolní vzdělávání, zájmové vzdělávání a tržeb za obědy.
Aktuálně tak obec znovu potřebuje získat dostatek financí potřebných k opětovnému
rozšíření kapacit.
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Jedním z řešení, jak posílit příjmy Vejprnic, je vybudovat v obci areál letního
kina. Tento projekt by měl dle mého názoru velký úspěch, neboť v obci ani
v sousedních obcích není prakticky žádné kulturní či jiné vyžití, na rozdíl od města
Plzně. Mohlo by se tak jednat o pozitivní zpestření života obyvatel a především o
značnou finanční výpomoc obci. Samozřejmě, že je potřeba aby obec primárně uvolnila
prostředky na výstavbu jak udává tabulka č. 12 a zároveň udržovala areál
v provozuschopném stavu, což představuje výdaje dle tabulky č. 13. Kompenzací těchto
výdajů by však byli adekvátně vysoké sezónní příjmy ze vstupného jak popisuje tabulka
č. 14 a ostatních aktivit, které lze s areálem spojit, např. pronájem areálu, pronájem
vybavení, poskytnutí reklamních ploch, atd. Vybudováním areálu by si tak obec zajistila
dostatečné množství příjmů pro zajištění kvalitnějšího života občanů, rozšířila by navíc
i jejich kulturní rozhled a přispěla by také k hodnotnějšímu využití času obyvatel obce.
Druhou možností jak zlepšit stávající situaci v obci a přispět k řešení
současných problémů, je optimalizovat rozpočtové příjmy a výdaje. Toto by zahrnovalo
zrušení střediska údržby a služeb, jež představuje pro obec velké výdaje, které nejsou
kompenzovány dostatečnými příjmy a najmutí soukromé firmy, která bude služby
střediska nahrazovat. Problém tohoto střediska totiž spočívá v jeho celoročním provozu
a to i za předpokladu, že služby které poskytuje jsou potřeba pouze nepravidelně. Další
potřebný krok, který je dle mého názoru v obci nutný, je zahrnout poplatek za sběrný
dvůr do poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu, neboť provoz sběrného dvora
v obci je dlouhodobě ztrátovou záležitostí. Při zvýšení poplatku o 165 Kč/osoba by se
tak pokryly celoroční provozní náklady sběrného dvora. V případě, že by samotný
poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu dosáhl horní hranice 500 Kč, navýšení by
již nebylo možné a navrhoval bych tak zpoplatnit sběrný dvůr pro všechny uživatele
nebo zavést platbu za konkrétní váhu dovezeného odpadu. Jednou z dalších možností
jak zajistit obci dodatečné příjmy je montáž a následný pronájem reklamních ploch
podél hlavních komunikací na okrajích obce. Takto by nebyl narušen celkový charakter
Vejprnic a obec by tak poměrně lehce obdržela další nemalé prostředky, jež by mohla
využít pro financování aktuální problematiky.
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Příloha A: Mapa konkrétních komunikací v rámci II. etapy rekonstrukce Studentské ulice

Příloha B: Ceník služeb Hospodářského dvora pro obyvatele Vejprnic
Položka
Práce s nakladačem UNC 750
Práce s traktorovým rypadlem
Odvoz materiálu sklápěčem Destacar
Odvoz materiálu sklápěčem M - 25
Odvoz materiálu kont.sklápěčem AVIA
Manipulace s kontejnerem
Přistavení kontejneru na více jak 4 hod
Odvoz materiálu v místě bez nakládky do 10km
Manuální výpomoc pracovníka služeb
Práce s mot.pilou vč.dopravy v místě
Práce s křovinořezem vč.dopravy v místě
Práce s mot.válcem s obsluhou
Práce s vibrační deskou s obsluhou
Zapůjčení vysouvacího žebříku s obsluhou
Boční traktorová sekačka - příkop
Boční traktorová sekačka - plocha
Boční traktorová sekačka - přejezd
Odchyt psa - jednorázová sazba
Cena dočasného umístění odch.psa
Zapůjčení párty setu

Cena
820 Kč/hod
1150 Kč/hod
30 Kč/km
30 Kč/km
33 Kč/km
200 Kč
400 Kč/den
360 Kč
400 Kč/hod
500 Kč/hod
500 Kč/hod
650 Kč/hod
650 Kč/hod
650 Kč/hod
800Kč/hod
700 Kč/hod
160 Kč/15min
400 Kč
150 Kč/den
200 Kč/den
300 Kč/víkend
100 Kč/set

ABSTRAKT
ŽÁK, K. Finanční hospodaření obce Vejprnice. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta
ekonomická ZČU v Plzni, 55 s., 2012
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Tato bakalářská práce popisuje finanční hospodaření obce Vejprnice, ve které
momentálně žiji a tak mě, jako občana, daná problematika také oslovuje. První kapitola
teoreticky vysvětluje principy územní samosprávy, zbytek práce je poté zaměřen na
komplexní hospodaření obce. Jedná se především o způsob zacházení s finančními
prostředky a o zajišťování veřejných statků pro své občany. Následně analyzuji aktuální
a dlouhodobou problematiku v obci, na kterou chybí adekvátní finanční prostředky, tzn.
špatný stav místních komunikací a nedostatečná kapacita mateřské školy. Pro získání
dodatečných příjmů pro obec navrhuji realizovat výstavbu areálu letního kina,
popřípadě optimalizovat příjmy a výdaje, což zahrnuje zrušení střediska údržby a
služeb, zavedení poplatku za sběrný dvůr a instalaci reklamních ploch podél hlavních
komunikací.

ABSTRACT
ZAK, K. Financial management of the municipality Vejprnice. Bachelor work. Pilsen:
Faculty of Economics, University of West Bohemia in Pilsen, 55 p., 2012
Keywords: community, economy, budget

This Bachelor work describes the financial management of the municipality
Vejprnice, which currently I live so I, as a citizen, also addresses these issues. The first
chapter explains the theoretical principles of local government, the rest of the work is
then focused on the comprehensive management of the municipality. This is essentially
a way of dealing with the funds and the provision of public goods for its citizens. Then I
analyze the current and long-term problems in the village and lack of adequate funds,
known bad state of roads and lack of capacity of nursery school. To obtain additional
income for the community, I propose to implement the construction of a summer movie,
or to optimize revenue and expenditure, which includes the abolition of maintenance
and service centers, ensuring fee collection points, and the installation of hoardings
along main roads.

