
USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 29. listopad 2010 
2a/2010/ZM 

 
 
 

I.  ZM bere na vědomí : 
2a.2010/1ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
kontrole plnění usnesení zastupitelstva města 5/2010/ZM a 1a/2010/ZM. 
2a.2010/2ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
přijatých  usneseních rady města 14/2010/RM, 15/2010/RM a 1a/2010/RM. 
2a.2010/3ZM-b)   Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s §84 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  vyhodnocení plnění rozpočtu v roce 2010 
za období 1/2010 - 10/2010.  

 
 

II.  ZM schvaluje : 
2a.2010/3ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 85 písm. 
j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí dotace z Ministerstva financí ve 
výši 20.200,- Kč na přípravu a provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 a pověřuje 
starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem příslušné smlouvy. 
2a.2010/4ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 85 písm. 
j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí dotace z kraje Vysočina ve výši 
26.500,- Kč na akceschopnost JPO a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem 
příslušné smlouvy. 
2a.2010/5ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí dotace z Kraje Vysočina na grantový 
projekt Arboretum pro Základní školu Ledeč nad Sázavou ve výši 86.000,-Kč. 
2a.2010/6ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 zákona 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí dotace z Krajského úřadu na volby do 
poslanecké sněmovny ČR ve výši 232.700,- Kč a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka 
podpisem příslušné smlouvy. 
2a.2010/7ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 
opatření č. ZM06_RO4 na rok 2010 a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2, písmeno 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje. 
2a.2010/8ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, závazné ukazatele  rozpočtu 
města Ledeč nad Sázavou na rok 2010, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
2a.2010/9ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo „Údržba travnatých ploch v Ledči nad Sázavou“ ze dne 4.1.2010 – 
navýšení ceny o 200 000,- Kč na smlouvu. 
2a.2010/10ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo „Zimní úklid komunikací a chodník ů v Ledči nad Sázavou“ze dne 
4.1.2010 – navýšení ceny o 1 000 000,- Kč. 
2a.2010/11ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku č. 1 ke 



smlouvě o dílo „Sběr a svoz odpadů v Ledči nad Sázavou v Ledči nad   Sázavou“ ze 
dne22.12.2009 – navýšení ceny o 500.000 – Kč s DPH. 
2a.2010/12ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběr dodavatele na ZTV 18 
RD Plácky -  vítěznou firmu UNIMONT J.C.K., s.r.o. Hradec č. 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
za vysoutěženou cenu a  pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem smlouvy o dílo. 
2a.2010/13ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, darovací smlouvu s Policií ČR na provoz 
Policie ČR, Obvodní oddělení Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města Mgr. Petra 
Vaňka podpisem příslušné smlouvy. 
2a.2010/14ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 85  
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  prodej pozemku parc. č.  321/5 v k.ú. 
Ledeč nad Sázavou o ploše  184 m2  Vlastě Dobré bytem Havlíčkův Brod ul.Jihlavská čp. 
1170 za  částku 135,-Kč/ m2. 
2a.2010/15ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 85   
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  prodej části oploceného pozemku cca 28 
m2 parc. č.  1631/27  v kat. území Ledeč nad Sázavou (ulice  J. Fučíka u domu čp.  938). dle 
geometrického odměření za cenu 100,- Kč/m2, Ladislavu a Vlastě Tučkovým, bytem Ledeč 
nad Sázavou ul. J. Fučíka čp. 938. Geometrické zaměření pozemku hradí žadatel. 
2a.2010/16ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §85 zákona 
č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění uzavření darovací smlouvy s krajem Vysočina  na 
pozemky parc.č. 2354/1, 2354/4, st. 2103 a st. 732/2 v kat. území Ledeč nad Sázavou s tím, že 
bude zřízeno na pozemek parc.č. 732/2 věcné břemeno.  
2a.2010/17ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s §  85 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, směnu a  prodej části pozemku  
parc.č.887/88 za části pozemků parc.č. 887/72 a 887/65 v kat. území Ledeč nad Sázavou za  
cenu 100,-Kč /m2 firmě ATF s.r.o. Ledeč nad Sázavou. 
2a.2010/18ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu  s § 85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,   uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene ve prospěch prodloužení STL plynovodu pro 5 RD v obci 
Obrvaň, na pozemcích parc.č. 320/1 a 322/5 v k.ú. Obrvaň s RWE, GasNet, s.r.o., Klišská 
940, Ústí nad Labem.  
2a.2010/19ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy  s firmou 
ČEZ Distribuce a.s. Děčín  na věcné břemeno, spočívající v právu umístění, zřízení a 
provozování zařízení distribuční soustavy (uložení  kabelového vedení nn) na pozemku parc. 
číslo 229/35 v kat.území  Habrek za dohodnutou cenu  2.000,- Kč včetně DPH a  pověřuje 
starostu města Mgr. Petra Vaňka  podpisem smlouvy. 
2a.2010/20ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 39 
odst.1) a §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyvěšení záměru 
prodeje části pozemku parc. č.  565/2 a 565/17 v ulici Spojovací a části pozemků parc.č. 
2236/1 a 2236/15  v ulici Melechovská v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 
2a.2010/21ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 39 
odst.1) a §85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyvěšení záměru 
darovat část pozemku parc. č. 565/17 v ulici Spojovací v k.ú. Ledeč nad Sázavou panu Jiřímu 
Sukdolákovi. 
2a.2010/22ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, postoupení nabídky směny 
budovy stávající Finačního úřadu v Poštovní ulici čp. 520 za budovu čp. 790 v ulici Barborka 



v Ledči nad Sázavou, případně bezúplatného převodu nové organizační složce státu – 
Generální finanční ředitelství, Lazarská 15, Praha. 
2a.2010/23ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 
písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod – 
„Putujeme za krásami regionu Ledečska CZ.1.11/2.2.00/06.00959. 
2a.2010/24ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, návrh kupní smlouvy na 
prodej objektu čp. 592 na pozemku parc.č. st. 598 a pozemku parc.č. st. 598 – zastavěná 
plocha a nádvoří v kat. území Ledeč nad Sázavou za cenu dle znaleckého posudku 
vypracovaného soudním znalcem Ing. Miroslavem Bartůňkem společnosti TS Ledeč nad 
Sázavou, s.r.o., Ledeč nad Sázavou, Stínadla 592 a  pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka  
podpisem smlouvy. 
2a.2010/25ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze 
dne 14.9.2010 – navýšení ceny o 798.027,00 Kč bez DPH na stavbu „Rekonstrukce stanoviště 
autobusů Husovo náměstí Ledeč nad  Sázavou“ se společností TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o.  
 
 

III.  ZM neschvaluje : 
2a.2010/1ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu  s § 85  
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  prodej pozemku parc. č.  321/5 v k.ú. 
Ledeč nad Sázavou  o ploše  184 m2,  Bedřich Svoboda, Praha 8 – Karlín, Korybutova čp. 
443/2 za  částku 130,-Kč/ m2. 
 
 

IV.  ZM volí : 
2a.2010/5ZM-v)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) a 
§ 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů zvolilo předsedou 
kontrolního výboru člena zastupitelstva města pana Ing. Jana Drápelu. 
2a.2010/6ZM-v)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. 
l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů za členy kontrolního výboru: 
Josefa Bělohradského, Ing. Miroslava Krofiána, Miloslava Novotného, Karla Urbana, MVDr. 
Pavla Vrbku a Jiřího Wurma. 
2a.2010/7ZM-v)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. 
l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů za členy finančního výboru: 
Miroslava Červeného, Tomáše Doležala, Ing. Jiřího Fantu, Ing. Ladislava Ivana, Miroslava 
Koubu a Ing. Miloslava Palána. 
 
 

V. ZM deleguje : 
2a.2010/1ZM-de) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou deleguje v souladu s § 84 odst. 2 
písm. f) zákona č. 120/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů na valnou hromadu 
společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o. tyto zástupce obce MVDr. Pavla Vrbku a RNDr. 
Pavla Policara. 

 
VI.  ZM navrhuje: 

2a.2010/1ZM-na) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou navrhuje v souladu s § 84 odst. 2 
písm. g) zákona č. 120/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tyto zástupce obce 
Ing. Jana Drápelu a Luďka Šímu jako jednatele společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou s.r.o.  



VII.  ZM ruší: 
2a.2010/1ZM-r)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 84 odst. 2 
písmeno g) zákona č.128/2000 Sb, o obcích ve znění pozdějších předpisů, usnesení č. 
4.2010/3ZM-na) ze dne 28.6.2010, kterým navrhlo valné hromadě společnosti Hrad Ledeč 
nad Sázavou, s.r.o. na funkci výkonného jednatele pana Jaroslava Nekolu.  
 
 

VIII.  ZM vydává : 
2a.2010/1ZM-vy)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu s § 96 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Jednací řád Zastupitelstva města 
Ledeč nad Sázavou. 
 
 

IX.  ZM stanovuje : 
2a.2010/3ZM-st)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 84 odst. 
2 písm. n) a § 77 odst. 2 a § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a na základě nařízení vlády č. 20/2009 Sb., měsíční odměny neuvolněným 
zastupitelům Města Ledeč nad Sázavou s platností od 1.12.2010 v následujících hodnotách: 
za výkon funkce  člena rady   1650,- Kč 
   předsedy výboru (komise)   560,- Kč 
   člena výboru (komise)   480,- Kč 
   člena zastupitelstva    180,- Kč 
příplatek podle počtu obyvatel     120,- Kč    
  
 

X. ZM zmocňuje : 
2a.2010/1ZM-zm) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 84 
odst.4  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Mgr. Petra Vaňka 
podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu 
NUTS 2 Jihovýchod – „Putujeme za krásami regionu Ledečska CZ.1.11/2.2.00/06.00959. 
 
  

XI.  ZM odvolává : 
2a.2010/1ZM-odv) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odvolává v souladu s § 84 odst. 
2 písm. l) zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tyto členy  
finančního výboru zvolené v minulém volebním období:  Ing. Josef Bouma, Miroslav Kouba, 
Ing. Miloslav Palán, Ing. Petr Stránský, Ing. Zdeněk Tůma, Mgr. Petr Vaněk. 
2a.2010/..ZM-odv) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odvolává v souladu s § 84 odst. 
2 písm. l) zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tyto členy  
kontrolního výboru zvolené v minulém volebním období: Josef Bělohradský, Libuše 
Danešová, Ing. Jan Drápela, Petr Fiala, Ing. Zdeněk Janák, Rudolf Severa, Otto Vopěnka.   
 
 
 
 
 Mgr. Petr Vaněk     Ing. Petr Stránský 

  starosta města            ověřovatel usnesení      
 
V Ledči nad Sázavou dne 29. 11. 2010 
Zapsala : Lenka Ryšavá 



Rozpo čtová opat ření č.ZM06_RO04                                                                           var.3  
Příjmy 

 
Na základě přijatých dotací a některých příjmů provést úpravu schváleného rozpočtu následovně:   
Datum schválení rozpo čtové 
změny Popis rozpo čtové zm ěny Částka v tis. K č  

  Schválený rozpo čet 78 727,10  
26.04.10 Rozpo čtová opat ření č.ZM03_RO01                                                                          22 364,70  
28.06.10 Rozpo čtová opat ření č.ZM04_RO02                                                                          -1 132,00  
13.09.10 Rozpo čtová opat ření č.ZM05_RO03                                                                          827,80  
29.11.10 Rozpo čtová opat ření č.ZM06_RO04                                                                          603,40  
  Průběžka_převod ze ZŠ na pokrytí HIM(myčka) 7,60  
  nájem_Nemocnice Háj -254,70  
  příjmy z prodeje DHIM_vodov.řád, rolba 515,20  
  volby 232,70  
  dotace_akceschopnost SDH 26,50  
  arboretum ZŠ 86,00  
  Přijaté pokuty 50,00  
  věcná břemena FVE -470,50  
  služby_Barborka_Fin.úřad 126,70  
  nahodilé příjmy 124,60  
  úroky 63,20  
  služby_nebyt. Hospodářství 32,60  
  služby_Hus.16_úřad práce 35,00  
  služby_úklid ČSAD 8,30  
  průběžka_dotace 20,20  
  Upravený rozpo čet 101 391,00  
 
 
 
 
 

  
 

Rozpočtová opat ření č.ZM06_RO04                                                                          var.3 
 

Úprava výdaj ů 
 

Na základě schválených záměrů vyplývajících z potřeb provést úpravu schváleného rozpočtu následovně:  
Datum schválení rozpo čtové 
změny Popis rozpo čtové zm ěny Částka v tis. K č  

  Schválený rozpo čet 91 169,60  
26.04.10 Rozpo čtová opat ření č.ZM03_RO01                                                                          22 364,70  
28.06.10 Rozpo čtová opat ření č.ZM04_RO02                                                                          -1 620,30  
13.09.10 Rozpo čtová opat ření č.ZM05_RO03                                                                          1 316,10  
29.11.10 Rozpo čtová opat ření č.ZM06_RO04                                                                          603,40  
změna ZU rezerva na Osadní výbor -42,50  
změna ZU DHIM odpady 42,50  
  Průběžka_HIM_ZŠ jídelna 7,60  
  voda nebytové hosp. Barborka 38,00  
změna ZU materiál provoz MÚ -11,20  
změna ZU DHIM provoz MÚ 11,20  
  elektřina ZS 20,00  
změna ZU ostatní služby provoz Město-(geom. plán -83,20  
změna ZU Investice_Vodovod Plácky 33,20  
změna ZU opravy provoz MÚ 50,00  
  Náklady na volby do ZM+Senát 232,70  



změna ZU revize lávek u Kovof.,Vilémovice_z pozemků 42,00  
změna ZU Investice_nákup pozemku -42,00  
  příspěvky souhrnné ZŠ_Arboretum 244,20  
  darovací smlouva Policie 40,70  

investice ZTV_RDPlácky -1500,00  
svoz komunálního odpadu  500,00  

  investice_ autobusové nádraží 1000,00  
  průběžka_dotace 20,20  
  Upravený rozpo čet 113 833,50  

   
 

 
 

 
Rozpo čtová opat ření č.ZM06_RO04                                                                           var.3 

 

  
 

  
 

Financování 
 

 

  
 

Úprava výdaj ů  
Popis t.K č  
kontrolní sou čet  0,00  

 
Splátky úv ěrů 

 
 

Popis t.K č  
ČS 3 536,50  
Celkem splátky úv ěrů 3 536,50  

 
Zdroje 

 
 

Popis t.K č  
Převaha příjmů -12 442,50  
Zůstatek ZBÚ k 1.1. 15 979,00  
Celkem p říjmy 3 536,50  

  
 

Zpracovala : Jaroslava Fialová  
 
 

Změna závazných ukazatel ů ZM ke dni: 29.11.2010 var.3   
 (závazné ukazatele rozpo čtu pro ZM) 

      

      

       

  SR UR UR UR UR 

záv.ukaza

tele 

vč.všech 

změn 

Příjmy ZM 

ZM_26.4

.10 

ZM_28.6

.10 

ZM_13.9

.10 

ZM_29.1

1.10   

Popis t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč 

Třída 1 - daňové příjmy 
52 

114,20         
52 

114,20 

Třída 2 - nedaňové příjmy 
11 

920,50 -481,00 692,70 236,20 -277,20 
12 

091,20 

Třída 3 - kapitálové příjmy 
4 

450,00 21315,8 
-3 

124,00   515,20 
23 

157,00 

Třída 4 - dotace 
10 

242,40 1529,90 
1 

299,30 591,60 365,40 
14 

028,60 



              

Celkem p říjmy 
78 

727,10 
22 

364,70 
-1 

132,00 827,80 603,40 
101 

391,00 

Výdaje             

Popis t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč 

platové výdaje - kap.11 - MÚ 
(zaměstnanci) 

12 
003,80     63,00 0,00 

12 
066,80 

platové výdaje - kap.12 -  zastupitelé 
1 

776,80     376,00 0,00 
2 

152,80 
platové výdaje - kap.14 - dohody Barborka 135,00         135,00 
platové výdaje - kap.15 - OS Pečovatelská 
služba 

2 
454,90         

2 
454,90 

platové výdaje - kap.17 - OS VPP 563,00     143,00 0,00 706,00 
platové výdaje - kap.18 - OS SDH 104,00         104,00 
platové výdaje - kap.20 - refundace 10,00     2,00 0,00 12,00 
platové výdaje - kap.21 - OS knihovna 929,10         929,10 
platové výdaje - kap.22,23,24,25,26,29 - 
OS inf.centrum 

1 
160,20         

1 
160,20 

platové výdaje - kap.27 - kronika 11,00         11,00 
platové výdaje - kap.28 - LN 7,50         7,50 
běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa 
kap.1 

6 
884,00 -370,00 47,20 -79,98 20,00 6 501,22 

běžné výdaje -kap.1_41 - IT 
2 

960,00         
2 

960,00 
běžné výdaje -kap.1_43 - školení 400,00     0,02 0,00 400,02 

běžné výdaje -kap.1_46 - kultura 
3 

459,00 -370,00 47,20 -100,00 20,00 
3 

056,20 
běžné výdaje -kap.1_47 - kancelář 
starosty 65,00     20,00   85,00 

běžné výdaje - souhrnně - OS inf.centrum 588,80         588,80 
běžné výdaje - kap.1_51 - OS IC 299,50         299,50 
běžné výdaje - kap.1_52- OS IC Muzeum 101,50         101,50 
běžné výdaje - kap.1_53 - OS IC 
Synagoga 72,30         72,30 
běžné výdaje - kap.1_55 - OS IC WC 62,00         62,00 
běžné výdaje - kap.1_56 - OS IC Hřiště u 
ZŠ 53,50         53,50 
běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola 125,00         125,00 
běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola 
příspěvek 

4 
796,00 195,00 0,00   244,20 

5 
235,20 

běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka 328,60         328,60 
běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka 
příspěvek 

1 
949,00 -230,00       

1 
719,00 

běžné výdaje - kap.1 - PO Středisko 
volného času 481,00 300,00 320,00     

1 
101,00 

běžné výdaje - kap.1 - PO ZUŠ 142,60     -142,60 0,00 0,00 
běžné výdaje - kap.1_63 - OS knihovna 426,50         426,50 
běžné výdaje - kap.1_65 - OS SDH 170,00 28,00       198,00 

Celkem kap.1 
35 

046,80 -77,00 367,20 361,42 264,20 
35 

962,62 

běžné výdaje - kap.31 - finance 
3 

467,00 690,00   -150,00 15,70 
4 

022,70 
běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa 
kap.2 

12 
973,50 18,00 639,50 -413,30 -52,40 

13 
165,30 

běžné výdaje -kap.43 - vnitřní správa 
10 

800,50 18,00 639,50 -413,30 -52,40 
10 

992,30 



běžné výdaje -kap.46 - KPOZ 96,00         96,00 

běžné výdaje -kap.71 - poliklinika 
2 

077,00         
2 

077,00 
běžné výdaje - volby     154,00   232,70 386,70 
běžné výdaje - kap.64 - OS Pečovatelská 
služba 

1 
383,00     14,00   

1 
397,00 

Celkem kap.2 - vnit řní 
správa,PO,OS…bez inv.a p řísp. 

17 
823,50 708,00 793,50 -549,30 196,00 

18 
971,70 

kapitálové výdaje - kap.45 - 
investice,opravy,DHIM 

19 
641,00 

21 
583,70 

-4 
219,30 967,80 -440,00 

37 
533,20 

příspěvky ZM - kap.31 - 
1 

112,50 150,00 524,60 100,00 40,70 
1 

927,80 

běžné výdaje - kap.81 - životní prostředí 
6 

328,60   113,70 200,00   
6 

642,30 
běžné výdaje - kap.82 - odpadové 
hospodářství 

5 
047,70       542,50 

5 
590,20 

běžné výdaje - kap.83 - komunikace 
5 

109,50     236,20 0,00 
5 

345,70 

Celkem b ěžné výdaje OVŽP 
16 

485,80 0,00 113,70 436,20 542,50 
17 

578,20 

běžné výdaje - kap. 91 - soc. dávky stát 
1 

000,00   800,00     
1 

800,00 
běžné výdaje - kap. 92 - soc. dávky MÚ 60,00         60,00 

Celkem sociální dávky 
1 

060,00 0,00 800,00 0,00 0,00 
1 

860,00 

Celkem výdaje 
91 

169,60 
22 

364,70 
-1 

620,30 
1 

316,12 603,40 
113 

833,52 
 
 



 


