
Návrh rozpočtu na rok 2015 

Vážení zastupitelé, z důvodu nemoci, pro kterou se nemohu dostavit na pracovní poradu 
zastupitelstva, předkládám písemnou podobu připomínek k navrženému rozpočtu.  

 

K příjmové části rozpočtu nemám žádných připomínek. Podkladem příjmové stránky byla 
analýza zpracovaná Luďkem Tesařem. Příjmová část je doplněna mimořádnými příjmy 
plynoucími z dotací a ze skládky.  

K výdajové části rozpočtu mám několik připomínek, které strukturuji dle jednotlivých 
paragrafů.  

2212 Silnice: 

2212 Opravy a udržování  100.000,- Kč  

Vzhledem k rezervě, která činí 9.712.662,- Kč, navrhuji, aby byl tento paragraf financován 
částkou, která umožní jednak pasportizaci dopravního značení a uvedení stavu obce do 
souladu s výstupem takové pasportizace. Tato záležitost byla v minulém volebním období 
zanedbána a může být napravena s minimálním časovým zatížením. Věřím, že by toto 
komplexní řešení pomohlo i našim občanům s ohledem na jejich časové možnosti sledovat 
jednotlivé změny. Pasportizaci běžně nabízejí podnikatelské subjekty a na základě jejich 
doporučení je možné schválit zastupitelstvem komplexní změnu v obci. Komplexní řešení 
také umožní maximálně zapojit veřejnost a jednorázově vyřešit dlouhodobě kritizovaný 
problém. 

Do tohoto bodu je také možné zařadit náklady na turistické informační tabule, které v obci 
chybí, a které navrhuje do obce instalovat Kateřina Bryndová. Žádost byla podána dnešního 
dne. 

Posledním a nejdůležitějším bodem je samotná oprava místních komunikací. Pokud bude mít 
obec zajištěnou spolupráci s projekční kanceláří, může postupně řešit nejkritičtější lokality 
v území. Jako příklad mohu uvést Lešanskou část pod paní Rosovou, komunikace a chodníky 
v ulici Školní, …   

Závěr:     1. 000. 000,- Kč 

2341 Vodní díla: 

2341 5154 Elektrická energie na čerpání vody u Bártů  10.000,- Kč 

Toto je otázka na místostarostu. Realizovali jsme akci Rybníčky za účelem odbourání 
problémů s vodou u Bártů. Je tedy ještě předpoklad čerpání vody na rok 2015? 

 



3313 Základní škola: 

5331 Neinvestiční příspěvky základní škole  1.800.000,- Kč 

Základní škola dostávala za minulého volebního období příspěvek na provoz 1.500.000,- Kč. 
Důvodem bylo, že v letech, kdy získávala více, měla vysoké přebytky hospodaření řádově ve 
stovkách tisíc. V současné době tedy na fondech školy leží dostatek finanční prostředků 
z těchto let. Jak je tedy odůvodněna potřeba školy navýšit rozpočet o 300.000,- Kč? Navýšení 
počtu žáků o jednu třídu snad neodpovídá provozním nákladům o 300.000,- Kč větším? 
Doporučuji se na toto navýšení zaměřit.  

3319 Záležitosti kultury: 

3319  5021 Ostatní osobní výdaje   12.000,- Kč 

 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený  10.000,- Kč 

 5167 Služby školení a vzdělávání jazykové kurzy 10.000,- Kč 

5021 chápu tedy dobře, že za organizování akcí v klubu seniorů dostane předmětný 
pracovník 1000,- Kč měsíčně? Obávám se, že po zdanění organizátorovi nevystačí finanční 
prostředky ani na pokrytí telefonu a cestovného. To je pouze komentář. Možné je, že je tady 
způsobena početní chyba a v kolonce mělo být 120.000,- Kč. 

5139 skutečnost z letošního roku činí 20.000,- Kč. Pokud bude kulturní činnost zachována, 
tak doporučuji navýšit alespoň dle skutečnosti. 

5167 zde došlo patrně také k početní chybě, jinak si to neumím vysvětlit. Vezmu-li 
průměrnou odměnu za hodinu 300,- Kč (a to je podhodnocené), tak se dostanu na číslo 
2400,- Kč za měsíc při vedení dvou kurzů aj a nj. Vynásobím-li tuto částku počtem měsíců, 
kdy klub fungoval – 10x2400,- = 24000,- Kč.  

3392 Zájmová činnost v kultuře 

3392  5021 Ostatní osobní výdaje    110.000,- Kč 

 5171 Opravy a udržování    20.000,- Kč 

Po telefonickém hovoru s p. Žambůrkovou jsem se dozvěděla, že u 5021 jde o 30.000,- Kč na 
pana Kuchtu a zbývajících 80.000,- Kč bude k dispozici na odměny členům kulturní komise, 
která bude odměňována ad hoc akci od akce dle její úspěšnosti. V této věci si dovolím sdělit 
pouze svůj osobní názor na věc. Toto odměňování považuji za nešťastné. Ať bude 
organizátorem akcí kdokoliv, bude potřebovat pro svou činnost zázemí, bude potřebovat 
pokrýt náklady na telefon, bude muset akcím věnovat čas. Počasí a jiné okolnosti mohou 
způsobit, že akce nebude navštívená a organizátorovi obec poděkuje? Jde o souvislou 
pracovní činnost, která byla dosud hodnocena jako půl úvazková. A to dle mého úsudku 



plným právem. Podíváte-li se na výkaz činnosti p. Hurychové, musí zastupitelstvo uznat, kolik 
času trávila na akcích. Úspěšnost kulturní činnosti v Nelahozevsi byla postavená z velké části 
na její profesionalitě, znalosti oboru a osobních kontaktech. Troufám si tvrdit, že takového 
dalšího člověka Nelahozeves nemá a její nástupce jí může sotva stačit.  

5171  U oprav a udržování si dovoluji navrhnout zvýšení na 50.000,- Kč. V kulturním domě je 
stále co opravovat a dává to prostor nečekaným výdajům. Zvláště pokud se chce nové 
zastupitelstvo vyvarovat rozpočtovým opatřením, doporučuji navýšit.  

3419 Ostatní tělovýchovná činnost: 

5240  Neinvestiční dotace  265.000,- Kč  

Zde došlo k tomu, že zůstává 60.000,- Kč na kanoisty. To byla dotace plynoucí v letošním roce 
na mistrovství světa. Tato částka byla původně alokována na partnerské vztahy 2014. 
Z tohoto důvodu doporučuji zařadit určitý objem finančních prostředků na podporu 
partnerských vztahů. Z návštěvníků kurzů jazyků je znát zájem našich obyvatel o tento druh 
aktivního setkávání. Ve škole a školce byl organizován dotazníkový průzkum, který zachytil 
zájem o tyto aktivity. Obec by se tedy měla rozhodnout této aktivitě věnovat pozornost a 
finanční objem v rozpočtu. 

3632 Pohřebnictví: 

5171 Opravy a udržování  50.000,- Kč 

Nevím o tom, že by obec plánovala nějaké opravy hřbitova. Tomu, co by hřbitov opravdu 
potřeboval, částka neodpovídá a na drobné opravy je zase příliš vysoká. Navrhuji 10.000,- Kč.  

3722 Svoz komunálního odpadu: 

Zde nebudu zbytečně rozvádět jednotlivé paragrafy druhů odpadů. Celkem obec utratí za 
odpady řádově 2.000.000,- Kč. Dle vysoutěžené smlouvy 1.500.000,- Kč. Smlouva není v tuto 
chvíli ještě uzavřena, a tak předpokládám uzavření do konce prosince. Účinnost nastane tedy 
v 7. Měsíci. Celkem na odpady je tedy třeba alokovat částku ve výši 1.750.000,- Kč. Částka, 
která je navržená – 1.670.000,- Kč je tedy podhodnocená. 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: 

5499 dovolená – zaměstnanci  12.000,- Kč 

Pokud jde o brigádníky na sezónu, tak tato částka není schopná pokrýt léto. Buď jsem tento 
paragraf pochopila špatně, nebo je částka podhodnocená. 

5512 požární ochrana dobrovolná část: 

5240 dotace hasičům 60.000,- Kč 



5137 JSDH   35.000,- Kč 

5240 Zde bych ráda viděla účelnost vynaložení dotace za rok 2014. Finanční výbor by se mohl 
podívat na veřejnosprávní kontrolu a účelnost vynaložení finančních prostředků.  

5137 Náklady na JSDH bych ponížila na 30.000,- Kč, a to s ohledem na čerpání prostředků 
tohoto roku. Myslím, že finance jsou dostatečné. Pohonné hmoty jsou rozpočtované zvlášť a 
nákup matriálu také. Vezmu-li ještě provoz hasičárny a nájemní smlouvu na parkování vozu, 
tak nás JSDH vyjde finančně mnohem dráž než smlouva s městem. I na tyto výdaje je možné 
se zaměřit.  

6112 Zastupitelstva obcí 

5031  Povin. Pojistné na soc.  245.000,- Kč 

5032  Pov. Pojistné na zdravotní  105.000,- Kč 

5163  Služby peněžních ústavů 

Zde bych upozornila na podhodnocené financování, které vychází z finančního výkazu za 10. 
měsíc tohoto roku, bude ještě navýšeno. POZOR. 

 

Závěr: 

Rozpočet je třeba upravit, některé připomínky vypořádat. Částka alokovaná na rozdělení 
by měla být účelně vynaložena nejprve na splacení dluhů. Doporučuji uhradit závazek 
Uhům. Za zbývající částku bych upřednostnila vysoutěžit služby projekční kanceláře, která 
se zaměří na projektování oprav infrastruktury a dokončení kanalizací. Následně může 
dojít k postupnému opravování infrastruktury. Část finančních prostředků doporučuji 
investovat do partnerských vztahů, které mají v obci velký potenciál. 

 

V Nelahozevsi dne 1. 12. 2014 

 

Mgr. Petra Urbanová 

 

 

 

 


