
USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 27. prosince 2010 
4a/2010/ZM 

 
 
 

I.  ZM bere na vědomí: 
4a.2010/4ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
kontrole plnění usnesení zastupitelstva města 2a/2010/ZM a 3a/2010/ZM. 
4a.2010/5ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
přijatých usneseních rady města 2a/2010/RM. 
4a.2010/6ZM-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 - 11/2010.  
4a.2010/7ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí doporučení 
Finančního výboru ze dne 14.12.2010 ke schválení návrhu rozpočtu na rok 2011. 
4a.2010/8ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci 
referenta rozvoje města o připravovaných dotačních titulech Ministerstva pro místní rozvoj. 
 
 
 
 

II.  ZM schvaluje: 
4a.2010/37ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
j) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ponížení dotace z Kraje Vysočina na 
projekt „Oplocení rizikových míst areálu školy – Nádražní“ ve výši -2.500,- Kč. 
4a.2010/38ZM-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 projekt 
„Rozvoj vesnice 2010“ _Oprava komunikací v místní části města – Souboř“ ve výši 93.300,-
Kč. 
4a.2010/39ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
j) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ponížení dotace z Kraje Vysočina na 
projekt „Památkově chráněná území 2010“ – Obnova historického vzhledu budovy čp.16 ve 
výši -15.900,-Kč. 
4a.2010/40ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 
opatření č. ZM4a_RO5 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. 
4a.2010/41ZM-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. 
4a.2010/42ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh rozpočtu na rok 
2011 a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2, písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje. 
4a.2010/43ZM-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 2011, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
4a.2010/44ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh rozpočtu Fondu 
rozvoje bydlení na rok 2011 a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2, písmeno b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje. 



4a.2010/45ZM-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 na výkon 
státní správy a školství v roce 2011 v částce 5.350.486,- Kč. 
4a.2010/46ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí příspěvku z rozpočtu města 
Ledeč nad Sázavou na rok 2011 příspěvkové organizaci Základní škola Ledeč nad Sázavou ve 
výši 4.796.000,- Kč. 
4a.2010/47ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí příspěvku z rozpočtu města 
Ledeč nad Sázavou na rok 2011 příspěvkové organizaci Mateřská škola Ledeč nad Sázavou 
ve výši 1.719.000,- Kč. 
4a.2010/48ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí příspěvku z rozpočtu města 
Ledeč nad Sázavou na rok 2011 příspěvkové organizaci Středisko volného času Ledeč nad 
Sázavou ve výši 350.000,- Kč. 
4a.2010/49ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s §  85 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bezúplatný převod části oploceného 
pozemku cca 70 m2 parc. č. 565/17 (původně 565/2) a 565/2  v kat. území Ledeč nad Sázavou 
dle geometrického odměření panu Jiřímu Sukdolákovi a pověřuje starostu města podpisem 
příslušné smlouvy. 
4a.2010/50ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s §  85 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej oploceného pozemku parc. č. 
565/14 o výměře 49 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou  za cenu 100,- Kč/m2,  panu Josefu 
Bočkovi a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
4a.2010/51ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s §  85 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej oploceného pozemku parc. č. 
565/15 o výměře 44 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou  za cenu 100,- Kč/m2,  paní Haně 
Vlachové a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
4a.2010/52ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s §  85 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej část oploceného pozemku parc. č. 
565/17 (původně 565/2) o výměře cca 30 m2 (bude geometricky odměřeno) v kat. území 
Ledeč nad Sázavou  za cenu 100,- Kč/m2  paní Stanislavě Wasserbauerové a paní Janě 
Pechové a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
4a.2010/53ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 a  85 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení záměru prodeje 
obecního bytu č. 8 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, o celkové výměře 85,70 m2 v domě čp. 
400 v ulici 28. října v Ledči nad Sázavou včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 
857/8549 na společných částech budovy čp. 400 a zastavěném pozemku parc.č. st. 453/1 vše 
v kat. území Ledeč nad Sázavou. 
4a.2010/54ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení výzvy na výběr 
dodavatele služby zpracování dokumentace potřebné (zpracování projektové dokumentace, 
žádosti o dotaci, zpracování výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách) k podání 
žádosti o dotaci z fondu OPŽP, prioritní osa 6.5 podpora regenerace urbanizované krajiny na 
projekt „Regenerace zeleně Města Ledeč nad Sázavou“. 
4a.2010/55ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronájem prostor „Místní 
hasičské zbrojnice“ ve Vrbce jako kulturní místnosti pro občany obce Vrbka zastoupené 
odpovědnou osobou panem Karlem Kopeckým s tím, že: 

a) tato místnost bude nejprve vypořádána ve smyslu jejího užívání městem atd. v souladu 
se zákonem 



b) nemovitost bude řádně pojištěna a bude o ni přiměřeně staráno 
c) elektroměr, resp. elektřina a další potencionální náklady budou hrazeny 

pronajímatelem 
d) nájemné bude symbolické. 

Zastupitelstvo města pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka a předsedu osadního výboru 
RNDr. Pavla Policara dojednáním všech bodů výše a podepsáním smlouvy. 

 
 

III.  ZM ur čuje : 
4a.2010/1ZM-ur) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 120 odst 1. zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů určuje počet členů osadního výboru 
na 5.  
4a.2010/2ZM-ur) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 120 odst 2. zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů určuje za členy osadního výboru tyto 
občany Města Ledeč nad Sázavou:  RNDr. Pavel Policar 
 Jaroslav Veselka 
 Josef Pavlas 
 Karel Kopecký 
 Viliam Novotný 
  
                  

IV.  ZM volí : 
4a.2010/8ZM-v) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 120 odst 3. zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zvolilo pana RNDr. Pavla Policara 
předsedou osadního výboru. 
 
 

V. ZM neschvaluje : 
4a.2010/2ZM-n) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 39 
odst.1) a § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  vyvěšení záměru prodeje  
pozemku parc. č. PK 1750 a pozemku parc.č. 1623 v k.ú. Ledeč nad Sázavou    

 

 
 

VI.  ZM odkládá: 
4a.2010/1ZM-o)Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu  s § 85 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů nabídku firmy EVOS HYDRO, s.r.o. 
na odprodej přístupové komunikace do průmyslové zóny.     
 
 

VII.  ZM stanovuje: 
4a.2010/4ZM-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. 375/2010 Sb., měsíční odměny neuvolněným 
zastupitelům Města Ledeč nad Sázavou s platností od 1.1.2011 v následujících hodnotách: 
za výkon funkce  člena rady   1568,- Kč 
   předsedy výboru (komise)   560,- Kč 
   člena výboru (komise)   480,- Kč 
   člena zastupitelstva    180,- Kč 
příplatek podle počtu obyvatel     120,- Kč.     



VIII.  ZM ukládá: 
4a.2010/2ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá vedoucímu OVŽP Ing. 
Břetislavu Dvořákovi připravit návrh žádosti na ministerstvo kultury o provedení revize 
Památkové zóny Ledeč nad Sázavou a její přehodnocení. 
        Termín splnění:    28. 2. 2011 
 
4a.2010/3ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá radě města řešit 
modernizaci veřejného osvětlení s cílem snížení spotřeby energie. 
        Termín splnění:    30. 4. 2011 
 
 
  
 
 
 
 
 Mgr. Petr Vaněk     MVDr. Pavel Vrbka 

  starosta města              ověřovatel usnesení      
 
V Ledči nad Sázavou dne 27. 12. 2010 
Zapsala :   Jitka Urbanová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozpo čtová opat ření č.ZM07_RO05                                                                           var.2 

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. 
Kč 

  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 Rozpočtová opat ření č.ZM05_RO03                                                                          827,80 
29.11.10 Rozpo čtová opat ření č.ZM06_RO04                                                                          603,40 
27.12.10 Rozpo čtová opat ření č.ZM07_RO05                                                                          886,70 
  služby_DPS obědy ošetřovaní 103,90 
  prodej zboží_Muzeum komise 14,00 
  Prevence kriminality_Invest.přijaté dotace od krajů -2,50 
  inv.dotace_oprava komunikací Souboř 93,30 



  Neinvestiční přijaté dotace od krajů -15,90 
  nedaňové příjmy _služby, nájmy 693,90 
  Upravený rozpo čet 102 277,70 

  Rozpo čtová opat ření č.ZM07_RO05                                                                           var.2 

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. 
Kč 

  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 
27.12.10 Rozpo čtová opat ření č.ZM07_RO05                                                                          886,70 
  ostatní služby DPS obědy ošetřovaní 103,90 
  zboží na prodej Muzeum 14,00 
změna ZÚ optická síť LeNet -40,00 
změna ZÚ investice_optická síť Nádražní 40,00 
změna ZÚ příspěvky souhrnné MŠ 389,20 
změna ZÚ Investice_Rozšíření MŠ Plácky -389,20 
změna ZÚ Materiál Kronika -7,00 
změna ZÚ Materiál Kultura všeobecně -8,00 

změna ZÚ 

DHIM provoz MÚ na převaděč VHZ na 
DVD+reliéf.razítko 15,00 

změna ZÚ investice_ autobusové nádraží-dopokrytí sml. 850,00 
změna ZÚ investice ZTV_RDPlácky -850,00 
  příspěvek_darovací sml._Světlá nad Sázav 40,00 
změna ZÚ pevná paliva MŠ 12,40 
změna ZÚ pevná paliva Barborka -12,40 
změna ZÚ ostatní služby ZŠ, revize 27,80 
změna ZÚ opravy provoz MÚ 701,00 
změna ZÚ IS konzultační služby -170,00 
změna ZÚ investice_optická síť Nádražní 58,00 
změna ZÚ územní plán 112,00 
  Upravený rozpo čet 114 720,20 

 
 

Rozpo čtová opat ření 
č.ZM07_RO05                                                                           var.2 

  
  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 

  
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Změna závazných ukazatel ů ZM ke dni: var.2
(závazné ukazatele rozpo čtu pro ZM)

SR UR UR UR UR UR

záv.ukazatele 

vč.všech změn

Příjmy ZM ZM_26.4.10 ZM_28.6.10 ZM_13.9.10 ZM_29.11.10 ZM_27.12.10

Popis t.Kč 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 -277,20 811,80 12 903,00
Třída 3 - kapitálové příjmy 4 450,00 21315,8 -3 124,00 515,20 0,00 23 157,00
Třída 4 - dotace 10 242,40 1529,90 1 299,30 591,60 365,40 74,90 14 103,50

Celkem p říjmy 78 727,10 22 364,70 -1 132,00 827,80 603,40 886,70 102 277,70
Výdaje

Popis t.Kč 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 0,00 12 066,80
platové výdaje - kap.12 -  zastupitelé 1 776,80 376,00 0,00 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 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 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 -80,00 20,00 -225,00 6 276,20
běžné výdaje - souhrnně - OS inf.centrum 588,80 14,00 602,80
běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola 125,00 27,80 152,80
běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola příspěvek 4 796,00 195,00 0,00 244,20 0,00 5 235,20
běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka 328,60 12,40 341,00
běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka příspěvek 1 949,00 -230,00 389,20 2 108,20
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 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 -77,00 367,20 361,40 264,20 218,40 36 181,00
běžné výdaje - kap.31 - finance 3 467,00 690,00 -150,00 15,70 -12,40 4 010,30
běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.2 12 973,50 18,00 639,50 -413,30 -52,40 0,00 13 165,30
běžné výdaje - volby 154,00 232,70 0,00 386,70
běžné výdaje - kap.64 - OS Pečovatelská služba 1 383,00 14,00 103,90 1 500,90
Celkem kap.2- vnit řní správa,PO,OS…bez inv.a p řísp. 17 823,50 708,00 793,50 -549,30 196,00 91,50 19 063,20
kapitálové výdaje - kap.45 - investice,opravy,DHIM 19 641,00 21 583,70 -4 219,30 967,80 -440,00 536,80 38 070,00
příspěvky ZM - kap.31 - 1 112,50 150,00 524,60 100,00 40,70 40,00 1 967,80
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 0,00 5 590,20
běžné výdaje - kap.83 - komunikace 5 109,50 236,20 0,00 0,00 5 345,70
Celkem b ěžné výdaje OVŽP 16 485,80 0,00 113,70 436,20 542,50 0,00 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 0,00 1 860,00

Celkem výdaje 91 169,60 22 364,70 -1 620,30 1 316,10 603,40 886,70 114 720,20

27.12.2010



Návrh rozpo čtu  2011 var.2 

(závazné ukazatele rozpočtu pro ZM)  
  
Příjmy   
Popis  t.Kč 
Třída 1 - daňové příjmy 44 722,0 
Třída 2 - nedaňové příjmy 9 716,8 
Třída 3 - kapitálové příjmy 50,0 
Třída 4 - dotace 9 733,0 

Příjmy celkem  64 221,8 

  
Výdaje   
Popis  t.Kč 
mzdové výdaje -  MÚ (zaměstnanci) 11 799,6 
mzdové výdaje -  zastupitelé 1 774,4 
mzdové výdaje -  dohody Barborka 135,0 
mzdové výdaje -  OS Pečovatelská služba 2 485,0 
mzdové výdaje -  OS VPP 754,0 
mzdové výdaje -  OS SDH 104,0 
mzdové výdaje -  refundace 12,0 
mzdové výdaje -  OS knihovna 898,5 
mzdové výdaje -  OS inf.centrum 1 160,4 
mzdové výdaje -  kronika 11,0 
mzdové výdaje -  LN 7,5 
běžné výdaje -souhr. Vnitřní správa kap.1 6 593,1 
běžné výdaje - kap.1 souhrnně OS inf.centrum 567,8 
běžné výdaje - kap.1 PO Škola 125,0 
běžné výdaje - kap.1 PO Škola příspěvek 4 796,0 
běžné výdaje - kap.1 PO Školka 328,6 
běžné výdaje - kap.1 PO Školka příspěvek 1 719,0 
běžné výdaje - kap.1 PO Středisko volného času 350,0 
běžné výdaje - kap.1 PO ZUŠ 0,0 
běžné výdaje - kap.1 OS knihovna 334,5 
běžné výdaje - kap.1 OS SDH 200,0 
Celkem kap.1  34 155,4 
běžné výdaje - finance 2 255,9 
běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.2 6 577,8 

běžné výdaje - OS Pečovatelská služba 1 471,0 
běžné výdaje - volby 0,0 
Celkem kap.2 - vnit řní správa,PO,OS.bez inv.a p řísp.  10 304,7 
kapitálové výdaje -  investice  0,0 
příspěvky ZM  0,0 
běžné výdaje - životní prostředí 3 537,4 
běžné výdaje - odpadové hospodářství 5 161,8 
běžné výdaje - komunikace 5 166,0 
Celkem b ěžné výdaje kap.3 OVŽP  13 865,2 
běžné výdaje - soc. dávky stát 2 300,0 
běžné výdaje - soc. dávky MÚ 60,0 
Celkem kap.4 sociální dávky  2 360,0 
Celkem výdaje  60 685,3 



  

Financování   
  

Návrh rozpo čtu  2011 
Popis t.Kč 
kontrolní sou čet Zdroje - úvěry  0,00 

  
Splátky úv ěrů  
Popis  t.Kč 
ČS 3 536,50 

Celkem splátky úv ěrů 3 536,50 
  
  
Zdroje   
Popis  t.Kč 
příjmy - výdaje 3 536,50 
Zůstatek ZBÚ k 1.1. 0,00 

Celkem p říjmy  3 536,50 
  

 
 
 
 
 
 
 

Rozpočet FRB na rok 2011 

Příjmy rozpo čtová skladba částka  

úroky přijaté 236 120  3612  2141 21 000,00 

splátka půjček - FO 236 120  0000  2460 163 200,00 

splátka půjček - PO 236 120  0000  2420 189 500,00 

zapojení zůstatku 236 120  0000  8115 3 500 000,00 

celkem   3 873 700,00 
      
      

Výdaje     

poplatky 236 120  3612  5163 2 000,00 

posklytnuté investiční půjčky FO  236  120  3612  6460 1 250 000,00 

poskytnuté neinvestiční půjčky FO 236  120  3612  5660 1 250 000,00 

poskytnuté neinvestiční půjčky PO 236  120  3612  5624 1 371 700,00 

celkem   3 873 700,00 
 
 


