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USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou č. 2019/04/ZM 

konaného dne 24. června 2019 

   

56/2019/04/ZM – Program zasedání 

Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání dle předloženého návrhu včetně dvou 

materiálů v bodě různé. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

57/2019/04/ZM – Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení 

zastupitelstva města. 

 

58/2019/03/ZM – Výklad usnesení rady města 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o přijatých usneseních rady 

města 2019/08/RM, 2019/09/RM, 2019/10/RM a 2019/11/RM. 

 

59/2019/04/ZM – Účetní závěrka Města Ledeč nad Sázavou za rok 2018 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku Města Ledeč nad Sázavou /IČO: 

00267759/, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

60/2019/04/ZM – Závěrečný účet Města Ledeč nad Sázavou za rok 2018 

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, závěrečný účet Města Ledeč nad 

Sázavou za rok 2018 bez výhrad. Vyvěšen dne 07. 06. 2019, sejmut dne 25. 06. 2019. Současně 

se závěrečným účtem byla schválena i zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města 

Ledeč nad Sázavou za rok 2018 zpracovaná krajským úřadem Krajem Vysočina, odbor kontroly, 

Žižkova 57, 587 33 Jihlava. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

61/2019/04/ZM – Využití hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola 

Ledeč n. S. za rok 2018 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, po projednání hospodářského 

výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Ledeč nad Sázavou za rok 2018 převedení 

hospodářského výsledku ve výši 67.545,34 Kč následovně: do rezervního fondu převod ve výši 

13.509,07 Kč (20%) a do fondu odměn převod ve výši 54.036,27 Kč (80%). 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

62/2019/04/ZM – Využití hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola 

Ledeč n. S. za rok 2018 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, po projednání hospodářského 

výsledku příspěvkové organizace Základní škola Ledeč nad Sázavou za rok 2018 převedení 

hospodářského výsledku ve výši 46.174,98 Kč následovně: do rezervního fondu převod ve výši 

40.174,98 Kč (87%) a do fondu odměn převod ve výši 6.000 Kč (13%). 

 Návrh přijat 12 PRO 
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63/2019/04/ZM – Využití hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní 

umělecká škola Ledeč n. S. za rok 2018 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, po projednání hospodářského 

výsledku příspěvkové organizace Základní umělecká škola Ledeč nad Sázavou příspěvková 

organizace za rok 2018 převedení hospodářského výsledku ve výši 181.759,29 Kč následovně: 

do rezervního fondu převod ve výši 163.759,29 Kč (90%) a do fondu odměn převod ve výši 

18.000 Kč (10%). 

 Návrh přijat 12 PRO 
 

64/2019/04/ZM – Využití hospodářského výsledku příspěvkové organizace Středisko 

volného času Ledeč n. S. za rok 2018 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, po projednání hospodářského 

výsledku příspěvkové organizace Středisko volného času příspěvková organizace Ledeč nad 

Sázavou, Barborka 790 za rok 2018 úhradu dosaženého zhoršeného hospodářského výsledku ve 

výši -9.734,14 Kč z rezervního fondu organizace vytvořeného z dřívějších zlepšených výsledků 

hospodaření. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

65/2019/04/ZM – Využití hospodářského výsledku správy městských bytů za rok 2018 

firmy ATOS spol. s r.o. Ledeč n. S. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 7 odst. 1b) zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, po projednání hospodářského 

výsledku správy městských bytů za rok 2018 firmy ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou ve výši 

1.216.137,27 Kč z účtu nájemného ze správy bytového a nebytového hospodářství města a 

navrhuje jeho následující použití: 

Ponechat celou částku na účtu nájemného. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

66/2019/04/ZM – Rozpočtová opatření č. RO02_ZM04_190624 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou, schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů rozpočtová opatření č. RO02_ZM04_190624 včetně 

tabulky, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

67/2019/04/ZM – Obecně závazná vyhláška Města Ledeč n. S. o nočním klidu 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč 

nad Sázavou č. 2/2019, o nočním klidu. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

68/2019/04/ZM – Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o zřízení společné jednotky 

požární ochrany 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o zřízení společné 

jednotky požární ochrany uzavřené mezi Městem Ledeč n. S. a Obcemi Ostrov a Vilémovice a 

pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku. 

 Návrh přijat 12 PRO 
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69/2019/04/ZM – Dofinancování nákladů akce „ZTV Plácky II. etapa“ 

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, dofinancování nákladů akce „11 TI Ledeč 

nad Sázavou“ do plné výše (nad rámec poskytnuté dotace ve výši 880 tis. Kč) z vlastních zdrojů 

tzn. z rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou pro rok 2019. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

70/2019/04/ZM – Záměr přijetí daru od spolku TJ Sokol Ledeč n. S. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 odst. a) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr přijetí daru – pozemku parc. č. st. 455 – 

zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č. p. 433 (sokolovna) 

v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou od spolku TJ Sokol Ledeč nad Sázavou, Tyršovo nábřeží 433,  

584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 15059685. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

71/2019/04/ZM – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Odborné 

učebny na ZŠ Ledeč n. S.“ 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace na akci „Odborné učebny na ZŠ Ledeč nad Sázavou“. 

 

72/2019/04/ZM – Souhlas s prodejem části pozemku p.č. 361/3, k.ú. Obrvaň 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 odst. a) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s prodejem části pozemku parc. č. 361/3 o 

výměře cca 12 m² v k. ú. a obci Obrvaň (celková výměra 284 m²) s tím, že po vypracování 

příslušného geometrického plánu bude ZM předloženo ke schválení zveřejnění záměru prodeje 

této jednoznačně vymezené části pozemku. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

73/2019/04/ZM – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. S-1292/2019/Kal 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §84 odst. 4 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřní směrnicí města č. 3/2017, 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. S-1292/2019/Kal mezi Městem 

Ledeč nad Sázavou a Správou železniční dopravní cesty, statní organizace a pověřuje starostu 

města podpisem smlouvy. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

74/2019/04/ZM – Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1238/11 odděleného z poz. 

p.č.1238/1 dle GP 2408-45/2019 v k.ú. Ledeč n. S. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 1238/11 

odděleného z poz. parc.č.1238/1 dle GP 2408-45/2019 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

75/2019/04/ZM – Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2310/17 odděleného z poz. 

p.č.2310/5 dle GP 2367-32/2018 v k.ú. Ledeč n. S. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 2310/17 

odděleného z poz. parc.č.2310/5 dle GP 2367-32/2018 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 Návrh přijat 12 PRO 
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76/2019/04/ZM – Zveřejnění záměru prodeje části pozemku odděleného z p.č. 2243/3 a 

označeného jako p.č. 2243/20 dle geom. plánu č. 2418-30/2019 v k.ú. Ledeč n. S. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje části pozemku 

odděleného z parc.č. 2243/3 a označeného jako parc.č. 2243/20 dle geometrického plánu č. 

2418-30/2019 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

77/2019/04/ZM – Zveřejnění záměru prodeje části pozemku odděleného z p.č. 2217/6 a 

označeného jako p.č. 2217/38 dle pracovní verze geom. plánu č. 2421-423/2019 v k.ú. Ledeč 

n. S.  

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje části pozemku 

odděleného z parc.č. 2217/6 a označeného jako parc.č. 2217/38 dle pracovní verze 

geometrického plánu č. 2421-423/2019 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

78/2019/04/ZM – Zveřejnění záměru prodeje pozemků p. č. 85/3 v k.ú. Orvaň a  pozemku 

p.č. 74/10 odděleného z p.č. 74/3 dle geom. plánu 196-104/2019 v k.ú. Obrvaň 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §39 odst. 1  zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 85/3 

v k.ú. Orvaň a  pozemku parc.č. 74/10 odděleného z parc.č. 74/3 dle geometrického plánu 196-

104/2019 v k.ú. Obrvaň. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

79/2019/04/ZM – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti s METROPOLITNÍ 

s.r.o. 

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 – 

služebnosti s METROPOLITNÍ s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

80/2019/04/ZM – Zveřejnění záměru prodeje části pozemku odděleného z p.č. 2324/1 a 

označeného jako p.č. 2324/3 dle pracovní verze geom. plánu č. 2422-37/2019 v k.ú. Ledeč n. 

S. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje části pozemku 

odděleného z parc.č. 2324/1 a označeného jako parc.č. 2324/3 dle pracovní verze geometrického 

plánu č. 2422-37/2019 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

81/2019/04/ZM – Smlouva o zřízení věcného břemene týkajícího se práva stezky a cesty po 

pozemku p.č. 1230/25 v k. ú. Ledeč n. 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 

týkajícího se práva stezky a cesty po pozemku parc. č. 1230/25 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou, 

ve prospěch společnosti EVOS HYDRO, s.r.o., Pivovarská 1003, 584 01 Ledeč nad Sázavou, 

IČO: 474 70 984 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 12 PRO 
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82/2019/04/ZM – Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy „Sběr a svoz odpadů v Ledči n. S.“ 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dodatek č. 1 - Rámcové smlouvy s firmou TS 

Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou a zároveň 

zmocňuje starostu města Ledeč nad Sázavou k podpisu smlouvy. Předmětem smlouvy je „Sběr a 

svoz odpadů v Ledči nad Sázavou“ - účinnosti nabývá od 1.7.2019. 

 Návrh přijat 11 PRO, 1 ZDRŽEL SE 

 

83/2019/04/ZM – Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy „Údržba hřbitovů v Ledči n. S.“ 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dodatek č. 1 - Rámcové smlouvy s firmou TS 

Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou a zároveň 

zmocňuje starostu města Ledeč nad Sázavou k podpisu smlouvy. Předmětem smlouvy je 

„Údržba hřbitovů v Ledči nad Sázavou“. - účinnosti nabývá od 1.7.2019.  

 Návrh přijat 11 PRO, 1 ZDRŽEL SE 

 

84/2019/04/ZM – Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy „Obnova dopravního značení v Ledči n. 

S.“ 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dodatek č. 1 - Rámcové smlouvy s firmou TS 

Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou a zároveň 

zmocňuje starostu města Ledeč nad Sázavou k podpisu smlouvy. Předmětem smlouvy je 

„Obnova dopravního značení v Ledči nad Sázavou“. - účinnosti nabývá od 1.7.2019. 

 Návrh přijat 11 PRO, 1 ZDRŽEL SE 

 

85/2019/04/ZM – Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy „Zimní úklid komunikací a chodníků 

v Ledči n. S.“ 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dodatek č. 1 - Rámcové smlouvy s firmou TS 

Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou a zároveň 

zmocňuje starostu města Ledeč nad Sázavou k podpisu smlouvy. Předmětem smlouvy je „Zimní 

úklid komunikací a chodníků v Ledči nad Sázavou“. - účinnosti nabývá od 1.7.2019. 

 Návrh přijat 11 PRO, 1 ZDRŽEL SE 

 

86/2019/04/ZM – Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy „Údržba travnatých ploch v Ledči n. S.“ 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dodatek č. 1 - Rámcové smlouvy s firmou TS 

Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou a zároveň 

zmocňuje starostu města Ledeč nad Sázavou k podpisu smlouvy. Předmětem smlouvy je 

„Údržba travnatých ploch v Ledči nad Sázavou“ - účinnosti nabývá od 1.7.2019. 

 Návrh přijat 11 PRO, 1 ZDRŽEL SE 

 

87/2019/04/ZM – Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy „Údržba dřevin v Ledči nad Sázavou“ 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dodatek č. 1 - Rámcové smlouvy s firmou TS 

Ledeč nad Sázavou, s.r.o., se sídlem Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou a zároveň 

zmocňuje starostu města Ledeč nad Sázavou k podpisu smlouvy. Předmětem smlouvy je 

„Údržba dřevin v Ledči nad Sázavou“ - účinnosti nabývá od 1.7.2019. 

 Návrh přijat 11 PRO, 1 ZDRŽEL SE 
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88/2019/04/ZM – Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 913/22, 913/23, 913/24, 913/25, 

913/26, 913/27, 913/28, 913/29, 913/30, 913/31 a  913/32 vše v k. ú. Ledeč n. S. 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 913/22, 

913/23, 913/24, 913/25, 913/26, 913/27, 913/28, 913/29, 913/30, 913/31 a  913/32 vše v k. ú. a 

obci Ledeč nad Sázavou. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

89/2019/04/ZM – Ukončení Smlouvy o správě a provozu areálu městského zimního 

stadionu 

Zastupitelstvo Města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ukončení Smlouvy o správě a provozu areálu 

městského zimního stadionu, uzavřené dne 31. 3. 2005 se společností TS Ledeč nad Sázavou s. 

r.o., Pod Stínadly 592, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 25281208 ve znění pozdějších dodatků 

a to dohodou ke dni 30. 6. 2019 a pověřuje starostu města podpisem této dohody. 

 Návrh přijat 8 PRO, 2 PROTI, 2 ZDRŽEL SE 

 

90/2019/04/ZM – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2018580/VB/1, p.č. 245/4, k.ú. 

Obrvaň 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2018580/VB/1, název 

stavby: Obrvaň, parcela 245/4, kabel vedení nn (umístění, zřízení, provozování, opravování, 

údržba, úprava, obnova a výměna Součásti distribuční soustavy - kabelového vedení nn 1 kV) na 

pozemcích parc. č. 241/6, 541/5 s 357/1 v k. ú. Obrvaň a obci Ledeč nad Sázavou, se společností 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO: 24729035, 

zastoupenou společností Osvětlení a energetické systémy, a. s., Novodvorská 1010/14, 142 00 

Praha 4, IČO: 25088092 a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy. 

 Návrh přijat 12 PRO 

 

91/2019/04/ZM – Informace k problematice přerostlé zeleně 

Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, informaci vedoucího OVŽP Ing. Dvořáka 

týkající se problematiky přerostlé zeleně (stromořadí starých lip) v lokalitě na „starém hřbitově“. 

 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Zdeněk Tůma              Ing. Jan Drápela 

            starosta města                                       ověřovatel usnesení 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 24. 6. 2019 

Zapsala: Lenka Žáčková
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Město Ledeč nad Sázavou 

Husovo náměstí  7

584 01 Ledeč nad Sázavou

IČO: 00267759

DIČ: CZ00267759

číslo 

řádku

SCHVÁLENÝ 

ROZPOČET 2019

RO01_ZM03_190415 RO02_ZM04_190624 Upravený 

rozpočet 2019

1 Celkový zůstatek finančních prostředků z předchozích 

let - stav k 01.01.2019 (banka,pokladna)

28 090 953,00 15.04.2019 Rozpočtová 

opatření č.ZM03_RO01  

24.06.2019 Rozpočtová 

opatření č.ZM04_RO02  

závazné ukazatele

Předpokládané - plánované příjmy:
2 Daňové příjmy 72 333 000,00 72 333 000,00

3 Nedaňové příjmy 13 695 900,00 627 000,00 98 189,00 14 421 089,00

4 Kapitálové příjmy 0,00 122 000,00 122 000,00

5 Dotace na výkon státní správy 5 936 200,00 5 936 200,00

6 Ostatní DOTACE 10 000,00 4 424 952,03 811 102,00 5 246 054,03

7

Příjmy celkem (mezisoučet ř. 2 ÷ ř. 6)
91 975 100,00 5 173 952,03 909 291,00 98 058 343,03

8 Příjmy CELKEM, vč. finančních  prostředků (ř.1 a ř.7) 120 066 053,00 126 149 296,03

Rozpis předpokládaných výdajů

9 Běžné výdaje - provoz 67 215 464,00 4 704 952,03 69 000,00 71 989 416,03

10 Kapitálové výdaje - investice 25 144 589,00 1 939 000,00 714 039,00 27 797 628,00

11 Příspěvky na činnost Mateřské školky 1 500 000,00 1 500 000,00

12 Příspěvky na činnost Základní školy 4 511 000,00 4 511 000,00

13 Příspěvky na činnost Základní umělecké školy 70 000,00 56 423,00 126 423,00

14 Příspěvky na činnost Středisko volného času 460 000,00 30 000,00 69 829,00 559 829,00

15 Příplatek na Hrad 2 600 000,00 2 600 000,00

16 Příspěvky na činnost Profesiálních hasičů 300 000,00 300 000,00

17 Ostatní dotace a příspěvky na činnost spolkům, 

organicacím apod. dle schválených pravidel rozdělování

3 265 000,00 3 265 000,00

18 Nespecifikovaná finanční rezerva 15 000 000,00 -1 500 000,00 13 500 000,00

19 Výdaje celkem 120 066 053,00 5 173 952,03 909 291,00 126 149 296,03

Rekapitulace

Celkem příjmy ř.8 120 066 053,00 126 149 296,03

Celkem výdaje ř.19a 120 066 053,00 126 149 296,03

SALDO - rozdíl Příjmů a Výdajů
0,00 0,00


