
USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 25. června 2012 

3/2012/ZM 

 

 

I. ZM bere na vědomí: 

3.2012/11ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 

3.2012/12ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 

přijatých usneseních rady města 06-11/2012/RM. 

3.2012/13ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 84 

odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informaci o závěrech ÚOHS 

k otevřenému podlimitnímu výběrovému řízení na akci „Zpracování digitálního povodňového 

plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Ledeč nad Sázavou“ 

a stádiu vývoje tohoto projektu, který je podpořen dotačním titulem OPŽP.  

3.2012/14ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s §84 

odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhodnocení 

plnění rozpočtu v roce 2012 za období 1/2012 - 5/2012.  

3.2012/15ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 

o žalobě firmy EVOS HYDRO. 

 
 

II. ZM schvaluje: 

3.2012/59ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. d) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o budoucí 

Smlouvě o převzetí vzdělávací činnosti, kterou vykonává příspěvková organizace Základní 

škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 s Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, Jihlava a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

3.2012/60ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů poskytnutí půjček z FRB: 

a) H. P., bytem Ledeč nad Sázavou, požadavek půjčky na obnovu střechy, u domu čp. 

823 v Ledči nad Sázavou, požadovaná částka 50.000,- Kč, náklady 100.000,- Kč 

b) J. F., bytem Ledeč nad Sázavou, požadavek půjčky na zateplení obvodového pláště, u 

domu čp. 1158, ul. Petra Bezruče, Ledeč nad Sázavou, požadovaná částka 66.000,- 

Kč, náklady 66.000,- Kč 

c) Městu Ledeč nad Sázavou se sídlem Ledeč nad Sázavou Husovo náměstí čp. 7, 

požadavek půjčky na obnovu střechy u domu čp. 1252, ul. 5. května, Ledeč nad 

Sázavou, požadovaná částka 360.000,- Kč 

 a zmocňuje starostu města podpisem smluv.           

3.2012/61ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4) 

zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, uzavření dodatku č. 1 k 

smlouvě na pojištění majetku s Generali Pojišťovnou a.s. se sídlem Bělehradská čp. 132, 

Praha 2 a pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy.  

3.2012/62ZM-s ) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zařazení částky 

204.000,- Kč do rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou na vybavení 1 třídy MŠ Stínadla v Ledči 

nad Sázavou.  

3.2012/63ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zadání zakázky vybavením nábytkem 

Mateřské školy Stínadla v Ledči nad Sázavou firmě Profil nábytek a.s. se sídlem Hradská čp. 

280, Humpolec.     



3.2012/64ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provedení „plynofikace objektu čp. 

790, Barborka v Ledči nad Sázavou“. 

3.2012/65ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zařazení akce „plynofikace objektu 

čp. 790, Barborka v Ledči nad Sázavou“ do rozpočtu města 2012. 

3.2012/66ZM-s) Zastupitelstvo města Ledče nad Sázavou schvaluje doplnění Zřizovací 

listiny ZUŠ Ledeč n. S. z 9. 11. 2009 v čl. VII Okruhy doplňkové činnosti o: 

- pořádání kurzů a jiných vzdělávacích akcí. 

Všechna ostatní ustanovení zůstávají, včetně podmínky, že žádná z doplňkových činností 

nesmí narušit hlavní účel příspěvkové organizace Základní umělecká škola Ledeč n. S. 

3.2012/67ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje bez výhrad v souladu s § 

84 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o 

výsledcích přezkoumání hospodaření Města Ledeč nad Sázavou za rok 2011 zpracovanou 

auditorem ing. Pavlem Lelkem, CSc. číslo osvědčení 1421. 

3.2012/68ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje bez výhrad v souladu s § 

84 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný 

účet Města Ledeč nad Sázavou za rok 2011 vyvěšen dne 8. 6. 2012, sejmut dne 25. 6. 2012. 

3.2012/69ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 3) 

zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění po projednání 

hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Ledeč nad Sázavou za rok 

2011 převedení hospodářského výsledku ve výši 259.884,51 Kč do rezervního fondu a fondu 

odměn (v poměru 88,50% do rezervního fondu a 11,50% do fondu odměn). 

3.2012/70ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 3) 

zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění po projednání 

hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Ledeč nad Sázavou za rok 

2011 převedení hospodářského výsledku ve výši 167.694,33 Kč do rezervního fondu a do 

fondu odměn (v poměru 75% do rezervního fondu a 25% do fondu odměn). 

3.2012/71ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 3) 

zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění po projednání 

hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Ledeč nad 

Sázavou příspěvková organizace za rok 2011 převedení hospodářského výsledku ve výši 

58.881,73 Kč do rezervního fondu a do fondu odměn (v poměru 19% fondu odměn a 81% do 

rezervního fondu). 

3.2012/72ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 3) 

zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění po projednání 

hospodářského výsledku příspěvkové organizace Středisko volného času příspěvková 

organizace Ledeč nad Sázavou, Mizerov 82 za rok 2011 převedení hospodářského výsledku 

ve výši 88.471,47 Kč do rezervního fondu a do fondu odměn (v poměru 20% do rezervního 

fondu a 80% do fondu odměn). 

3.2012/73ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 7 odst. 1b) 

zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění po projednání 

hospodářského výsledku správy městských bytů za rok 2011 firmy ATOS spol. s r.o. Ledeč 

nad Sázavou využití hospodářského výsledku ve výši 1.197.524,38,- Kč takto: 

1) 997.524,38,-Kč zařadit do rozpočtu města Ledeč nad Sázavou opravy byt. a nebyt. 

hospodářství 

2)  200.000,-Kč ponechat na účtu nájemného ATOS. 

3.2012/74ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. c) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančního 

příspěvku z prostředků vyčleněných ZM – paní Kohlmayerové na akci „Ledeč nad Sázavou 

Dům čp. 76 - obnova a konzervace jižního a západního průčelí bytového domu“ ve výši 

152.000,- Kč, což je 20% z celkových nákladů. 



3.2012/75ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. c) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančního 

příspěvku z prostředků vyčleněných ZM – Římskokatolické farnosti na rekonstrukci střešního 

pláště na opravu fasády budovy děkanství v Ledči nad Sázavou ve výši 52.130,- Kč. 

3.2012/76ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí neinvestiční dotace 

z Kraje Vysočina ve výši 28.000,- Kč na akceschopnost JPO. 

3.2012/77ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM03_120625 a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2, písmeno b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje, včetně tabulky 

„Rozpočtová opatření č. ZM03_120625“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

3.2012/78ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, závazné ukazatele 

rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok 2012, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 

3.2012/79ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 85 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej  objektu na 

pozemku parc.č. st. 79/2 – jiná stavba a pozemku parc. č. st. 79/2 – zastavěná plocha a 

nádvoří v k. ú.  Ledeč nad Sázavou (objekt na nábřeží u mostu přes řeku na levém břehu řeky 

Sázavy) Petru Caskovi za částku 900.000,- Kč. 

3.2012/80ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1) 

a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 

záměru prodeje pozemku parc. č. st. 173 v k. ú. Ledeč nad Sázavou (ul. Na Potoce). 

3.2012/81ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s §  85 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  prodej části pozemku parc. 

č. 418/1 v k. ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou dle geometrického odměření na náklady žadatele 

za cenu 30,- Kč/m
2
  a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

3.2012/82ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s  § 85 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozemku parc. 

č. 904  v k. ú. Ledeč nad Sázavou, manželům L. a M. S., bytem Ledeč nad Sázavou, za cenu 

100,- Kč/m
2
 a pověřuje starostu města k podpisu kupní smlouvy.  

3.2012/83ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s §  85 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemků parc. č. 

109/1 a 320/2 v k. ú. Leština u Ledče nad Sázavou (pozemky na pravé straně v zatáčce u 

komunikace Kozlov – Vrbka) panu R. V., bytem Ledeč nad Sázavou za cenu 30,-Kč/m
2
  

s tím, že ve smlouvě se kupující zaváže, že bude zachován volný průjezd z veřejné 

komunikace ve vlastnictví Kraje Vysočina - parcela č. 340 – ostatní plocha, silnice na obecní 

cestu ve vlastnictví Obce Kozlov – parcela č. 323 – ostatní plocha, ostatní komunikace a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

3.2012/84ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle §39 odst. 1 v souladu 

§ 85 písm. a)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 

záměru prodeje jiné stavby ( dřevníky)  v Ledči nad Sázavou ul. 28. října u domu čp. 400, na 

pozemku parc. č. 453/3 v k. ú. Ledeč nad Sázavou.  

3.2012/85ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s  § 85 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozemku 

parc.č. 2090/1 v k. ú. Ledeč nad Sázavou (kolem domu čp. 548-550 v ulici 28. října – zeleň 

mezi objektem a ulicí 28. října včetně opěrné zdi a pojízdného chodníku na severní straně u 

objektu čp. 548-550) na základě geometrického odměření na náklady společenství za cenu 

10,- Kč/m
2
 vlastníkům bytů čp. 548-550 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 

ZRUŠENO usnesením č. 5.2014/2ZM-r) dne 23. 6. 2014. 

 

3.2012/86ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 39 odst. 

1) a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 



záměru  směny  (části)  pozemků parc. č. poz.  2598/2  a  2599/1   v kat. území  Ledeč nad 

Sázavou ( v ulici Nad Lesem).  

3.2012/87ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vykoupení pozemků parc. 

2339/10 a 2339/11 od paní V. S., bytem Ledeč nad Sázavou za cenu 35,- Kč/m
2
 a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

3.2012/88ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odkoupení pozemku parc. č. 

275/11 – trvalý travní porost o výměře 1932 m
2
 v kat. území Obrvaň od paní V. K. a pana J. 

K., oba bytem Habrek, za cenu 30,- Kč za m
2
.  

3.2012/89ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín na věcné břemeno, spočívající v právu 

související se stavbou zařízení distribuční elektrizační soustavy č. IV-12-2004220/VB/1, 

Ledeč n. S., ZTV Na Pláckách, kabelové vedení nn a TS a smlouvy č. IE-12-20022690/VB/1, 

Ledeč n. S., ZTV Na Pláckách, kabelové vedení nn, za cenu 2x 1.200,- Kč včetně DPH a 

pověřuje starostu města podpisem smluv.  

3.2012/90ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín  na věcné břemeno, spočívající v právu 

související se stavbou zařízení distribuční elektrizační soustavy na pozemku parc.č. 1685/6 a 

pozemku parc.č. 2324/1 v kat. území Ledeč nad Sázavou, za cenu 1.200,- Kč včetně DPH a 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  

3.2012/91ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 39 odst. 1) 

a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 

záměru prodeje  bytů v domě čp. 109 na pozemku parc.č. st. 327, drobných staveb na 

pozemku parc.č. st. 327 a pozemku parc.č. st. 327 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

341m2 v kat. území  Ledči nad Sázavou (Husovo náměstí u autobusového nádraží). 

3.2012/92ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s  § 85 písm. 

a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovení ceny nákladové 

za prodej bytů v domě čp. 109 na pozemku parc.č. st. 327 a pozemku parc.č. st. 327 – 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 341m2 v kat. území  Ledči nad Sázavou.  

 

 

 

III. ZM neschvaluje: 

3.2012/3ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 84 odst. 

4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předložené stanovisko 

k navrhovanému bezúplatnému majetkovému převodu koncových prvků varování od 

Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Ke Skalce čp. 32, Jihlava. 

3.2012/4ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatný 

převod části pozemku parc.č.poz. 2200 – vodní plocha v kat. území Ledeč nad Sázavou od 

Sdružení vlastníků parcel, Ing. Vladimír Pártl, bytem Černošice. 

3.2012/5ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů úplatný převod 

pozemků parc.č. poz. 2015/5, 2015/19, 2017/2, 2019, 2012/1, 2015/18, 2014/1, 2015/21, 

2020, 2021 a 2022 vše v kat. území Ledeč nad Sázavou od Sdružení vlastníků parcel, Ing. 

Vladimír Pártl, bytem Černošice. 

 

 

 



 

 

IV. ZM ukládá: 

3.2012/1ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 odst. d) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, SVÚ zajistit zřízení 

(převedení) příspěvkové organizace Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 na 

příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem bude město Ledeč nad Sázavou. 
       Zodpovídá: p. Otakar Kubát - SVÚ 

3.2012/2ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 85 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, OS, oddělení majetku a investic zahájit 

úkony na výběr dodavatele na stavební práce „plynofikace objektu čp. 790, Barborka v Ledči 

nad Sázavou“. 

3.2012/3ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu  s  § 84   zákona 

č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  OdMI seznámit žadatele o prodej 

bytů v domě čp. 109 na pozemku parc.č. st. 327 a pozemku parc.č. st. 327 – zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 341m2 v kat. území  Ledči nad Sázavou  s cenou za jednotlivé byty. 

3.2012/4ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  OdM vstoupit do jednání s odborem 

dopravy ve Světlé nad Sázavou ve věci zřízení přechodů u autobusového nádraží. 

 
 

V. ZM odkládá: 

3.2012/2ZM-o) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu  s § 39 odst. 1) a 

§ 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej (části)  

pozemku parc. č. 106/1  v k.ú. Habrek (na konci obce u křižovatky na Obrvaň). 
 
 
 

VI. ZM ruší: 

3.2012/4ZM-r) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 85 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení ZM č. 2.2012/31 ZM s) ze dne 

2. 4. 2012, kterým bylo schváleno poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Havlíčkův Brod na 

uvedení stavebního objektu MŠ Stínadla do původního stavu ve výši 150.000,-Kč a ukládá 

tuto částku zařadit do rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou a použít je na uvedení stavebního 

objektu MŠ Stínadla do původního stavu. 

3.2012/5ZM-r) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu  s  § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení ZM č. 

1.2012/12ZM-s) ze dne 30.1. 2012, kterým byl schválen prodej části pozemku parc.č. st. 173 

v k.ú. Ledeč nad Sázavou manželům Ing. J. a E. Šťastným, bytem Ledeč nad Sázavou. 

 

 

 

 

 
 

 Mgr. Petr Vaněk      RNDr. Pavel Policar 

  starosta města              ověřovatel usnesení      

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 25. 6. 2012 

Zapsala: Lenka Malá 
 



 



 

Rozpočtová opatření č.ZM03_1200625                                                       

Datum schválení rozpočtové 

změny Popis rozpočtové změny Částka v Kč

Schválený rozpočet 61 311 164,00
30.01.12 Rozpočtová opatření č.ZM01_RO01                                                                          0,00

02.04.12 Rozpočtová opatření č.ZM02_RO02                                                                          2 723 240,00
25.06.12 Rozpočtová opatření č.ZM03_RO03                                                                          3 344 216,38

Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 300 000,00

nájem lesy 335 000,00

nájem_Nemocnice Háj 455 000,00

nahodilé příjmy 300 000,00

Příjmy z prodeje ost.DHIM 598 200,00

Neinvest.náklady na žáky 108 000,00

Neinvestiční přijaté dotace od krajů 114 792,00

Neinvestiční přijaté dotace od krajů 107 700,00

Neinvestiční přijaté dotace od krajů 28 000,00

převod z účtu nájemného 997 524,38

Upravený rozpočet 67 378 620,38

Rozpočtová opatření č.ZM03_1200625                                                       

Datum schválení rozpočtové 

změny Popis rozpočtové změny Částka v Kč
Schválený rozpočet 59 319 164,00

30.01.12 Rozpočtová opatření č.ZM01_RO01                                                                          1 057 820,00

02.04.12 Rozpočtová opatření č.ZM02_RO02                                                                          10 837 643,00
25.06.12 Rozpočtová opatření č.ZM03_RO03                                                                          4 056 516,38

TZ nemocnice Háj 455 000,00

investice Nákup pozemků 68 000,00
investice_rekonstrukce tribun 84 000,00

investice_rekonstrukce MŠ 204 000,00

investice_sporák MŠ Stínadla 150 000,00
investice_plynofikace Barborka 360 000,00

investice_projekt tribuna 150 000,00
investice_projekt Regenerace zeleně 52 800,00

opravy provoz MÚ 2 201 794,38

příspěvky souhrnné SVČ 114 792,00
ostatní služby Smuteční obř.síň 6 000,00

elektřina Rašovec závodiště 20 000,00
daně provoz MÚ 100 000,00

pojištění, bank.popl. provoz MÚ 6 000,00

úhrady sankcí jiným rozpočtům 30 000,00
ZM_příspěvky Charita  HB Centrum osobní asistence -150 000,00

příspěvky_obnova kulturních památek 52 130,00
příspěvky_obnova kulturních památek 152 000,00

Upravený rozpočet 75 271 143,38

Rozpočtová opatření č.ZM03_1200625                                                       

Financování

Popis Kč

kontrolní součet 194 326,26

Splátky úvěrů

Popis t.Kč

ČS 1 992 000,00

Celkem splátky úvěrů 1 992 000,00

Zdroje

Popis t.Kč

příjmy - výdaje -7 892 523,00
Zůstatek ZBÚ k 1.1. 10 078 849,26

Celkem příjmy 2 186 326,26

Zpracovala : Jaroslava Fialová

Úprava výdajů

Příjmy

Na základě přijatých dotací a některých příjmů provést úpravu schváleného rozpočtu následovně: 

Úprava výdajů

Na základě schválených záměrů vyplývajících z potřeb provést úpravu schváleného rozpočtu 



 

Změna závazných ukazatelů ZM ke dni: 25.6.2012

(závazné ukazatele rozpočtu pro ZM)

SR UR UR UR
záv.ukazatele vč.všech 

změn

Příjmy ZM ZM_30.1.12 ZM_2.4.12 ZM_25.6.12

Popis Kč Kč Kč Kč Kč

Třída 1 - daňové příjmy 44 684 000,00 2 000 000,00 300 000,00 46 984 000,00

Třída 2 - nedaňové příjmy 10 062 064,00 -530 000,00 1 090 000,00 10 622 064,00

Třída 3 - kapitálové příjmy 0,00 578 240,00 598 200,00 1 176 440,00

Třída 4 - dotace 6 565 100,00 675000,00 1356016,38 8 596 116,38

Celkem příjmy 61 311 164,00 0,00 2 723 240,00 3 344 216,38 67 378 620,38

Výdaje

Popis Kč Kč Kč Kč Kč

platové výdaje - kap.11 - MÚ (zaměstnanci) 11 789 500,0 11 789 500,00

platové výdaje - kap.12 -  zastupitelé 1 609 500,0 1 609 500,00
platové výdaje - kap.14 - dohody Barborka 135 000,0 135 000,00

platové výdaje - kap.15 - OS Pečovatelská služba 2 369 000,0 2 369 000,00
platové výdaje - kap.17 - OS VPP 761 500,0 761 500,00

platové výdaje - kap.18 - OS SDH 94 000,0 94 000,00

platové výdaje - kap.20 - refundace 12 000,0 12 000,00
platové výdaje - kap.21 - OS knihovna 856 000,0 856 000,00

platové výdaje - kap.22,23,24,25,26,29 - OS inf.centrum 943 500,0 943 500,00
platové výdaje - kap.27 - kronika 11 000,0 11 000,00

platové výdaje - kap.28 - LN 7 500,0 7 500,00

sociální fond 661 848,0 661 848,00

běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.1 7 427 800,0 0,0 500 000,0 0,0 7 927 800,0

běžné výdaje - souhrnně - OS inf.centrum 659 300,0 0,0 122 640,0 0,0 781 940,0

běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola 120 000,0 120 000,00
běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola příspěvek 4 946 000,0 7 820,00 0,00 4 953 820,00

běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka 328 600,0 328 600,00
běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka příspěvek 1 740 000,0 1 740 000,00

běžné výdaje - kap.1 - PO Středisko volného času 420 000,0 19 048,00 114 792,00 553 840,00

běžné výdaje - kap.1 - PO ZUŠ 0,0 8 000,00 8 000,00
běžné výdaje - kap.1_63 - OS knihovna 336 500,0 336 500,00

běžné výdaje - kap.1_65 - OS SDH 180 000,0 30 000,00 0,00 210 000,00

Celkem kap.1 35 408 548,00 37 820,00 649 688,00 114 792,00 36 210 848,00

běžné výdaje - kap.31 - finance 2 137 500,0 29 618,00 26 000,00 336 500,00

běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.2 6 743 300,0 0,0 43 368,0 136 000,0 6 922 668,0

běžné výdaje - kap.64 - OS Pečovatelská služba 1 371 000,0 1 371 000,00

Celkem kap.2- vnitřní správa,PO,OS…bez inv.a přísp. 10 251 800,00 0,00 72 986,00 162 000,00 10 486 786,00

kapitálové výdaje - kap.45 - investice,opravy,DHIM 300 000,00 1 000 000,00 5 641 885,00 3 725 594,38 10 667 479,38

příspěvky ZM - kap.31 - 388 000,00 20 000,00 597 000,00 54 130,00 1 059 130,00

běžné výdaje - kap.81 - životní prostředí 2 813 016,0 4 036 084,00 0,00 6 849 100,00
běžné výdaje - kap.82 - odpadové hospodářství 6 161 800,0 -160 000,00 6 001 800,00

běžné výdaje - kap.83 - komunikace 3 966 000,0 3 966 000,00
Celkem běžné výdaje OVŽP 12 940 816,00 0,00 3 876 084,00 0,00 16 816 900,00

běžné výdaje - kap. 91 - soc. dávky stát 0,0 0,00

běžné výdaje - kap. 92 - soc. dávky MÚ 30 000,0 30 000,00

Celkem sociální dávky 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

Celkem výdaje 59 319 164,00 1 057 820,00 10 997 643,00 4 056 516,38 75 271 143,38


