
USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 29. dubna 2009 

2/2009/ZM 

 

 

 

I. ZM bere na vědomí : 

2.2009/10ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 

města Stanislava Vrby o plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva města z 22.12.2008 a 23.2.2009. 

2.2009/11ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad rozhodnutí 

Rady města Ledeč nad Sázavou č. 3.2009/RM, 4/2009/RM a 5/2009/RM. 

2.2009/12ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  bere na vědomí informaci starosty 

města Stanislava Vrby o průběhu příprav investiční akce BILLA a o výsledku hospodaření 

společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. v roce 2008. 

2.2009/13ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu se 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyhodnocení plnění rozpočtu roku 2009 za 

období 1/09 – 3/09. 

 

 

II. ZM schvaluje: 

2.2009/37ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aktualizaci Komunitního plánu sociálních 

služeb regionu Ledečsko v předloženém znění dle podkladového materiálu č.ZM-02/2009-06. 

2.2009/38ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 84 odst. 1 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Dohodu o spolupráci při zabezpečování 

místních záležitostí veřejného pořádku s územní odborem Policie ČR.  

2.2009/39ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  Smlouvu o výpůjčce s HZS kraje Vysočina na 

hasičský vůz CAMIVA CCF 4000 HB 88-46 s vybavením v hodnotě 4.780.138,98 Kč. 

2.2009/40ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč  nad Sázavou schvaluje v souladu s s § 85 písm. j) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Smlouvu o poskytnutí dotace z kraje 

Vysočina na opravu místních komunikací v ulicích J.Haška a Nádražní ve výši 14.000.000,- Kč . 

2.2009/41ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč  nad Sázavou schvaluje v souladu s s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, provedení základních rekonstrukčních prací 

povrchů chodníků a vozovky v ulici J.Haška v Ledči nad Sázavou v termínu do 30.9.2009 

v souladu s platnou Rámcovou smlouvu s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. za částku 

3.500.000,- mil. Kč vč. DPH. 

2.2009/42ZM-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 MPSV na podporu sociálních 

služeb DPS ve výši 534.000,-Kč. 

2.2009/43ZM-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 provozování 

Domu s pečovatelskou službou ve výši 97.900,-Kč. 

2.2009/44ZM-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 409.100,-Kč. 

 



2.2009/45ZM-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 „II Staročeská tradiční pouť 2008“ ve výši: 32.000,- Kč. 

2.2009/46ZM-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 „III. Staročeská tradiční pouť 2009“ ve výši: 40.000,- Kč a pověřuje starostu města 

Stanislava Vrbu podpisem příslušné smlouvy. 

2.2009/47ZM-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 výkon státní 

správy  ve výši: 660.100,- Kč. 

2.2009/48ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí dotace za Veřejně prospěšné práce 

z Úřadu práce Havlíčkův Brod ve výši: 400.000,- Kč. 

2.2009/49ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM02_RO1 na rok 2009 a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2, písmeno b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje. 

2.2009/50ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2, 

písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, návrh změnu závazných ukazatelů 

rozpočtu dle podkladového materiálu ZM02/2009-11. 

2.2009/51ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst.4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Pravidla“ města Ledeč nad Sázavou – 

vytváření a použití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení  na území města Ledeč nad 

Sázavou s tím, že druhy půjček uvedené v čl. II/odst.4 se mění a upravují dle přílohy č. 2. 

2.2009/52ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst.4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ve smyslu „Pravidel“  pro vytváření a použití 

účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Ledeč nad Sázavou úpravu 

případně uzavření nové smlouvy s Českou spořitelnou, a.s. ve věci vedení účtu FRB – vyvolané 

změnou „Pravidel“ města Ledeč nad Sázavou – vytváření a použití účelových prostředků z FRB 

na území města Ledeč nad Sázavou.  

2.2009/53ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, podání žádosti na využití příspěvku 

z rozvojového fondu společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. pro vybudování 

hlavního vodovodního řádu v lokalitě Plácky.    

2.2009/54ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí příspěvku 15.000,- Kč 

občanskému sdružení Molekul na pořádání akce Majafest 2009 dne 7.5.2009 v ledečské 

Sokolovně. Příspěvek bude poskytnut z prostředků vyčleněných radě města. 

2.2009/55ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Dodatek č.3 Smlouvy o poskytnutí podpory na 

realizaci akce „Ledečsko 2007-2008“. 

2.2009/56ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Dodatek č.3 Smlouvy o poskytnutí podpory na 

realizaci akce „Ledeč nad Sázavou – Perla Posázaví - Propagace města prostřednictvím 

Jaroslava Foglara“. 

2.2009/57ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje na základě § 85 písm. f) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve platném znění, vzdání se práva a prominout pohledávku za 

nájem a služby spojené s užíváním bytu, včetně příslušenství a za náhrady výkonu rozhodnutí 

vůči zemřelému Petru Jindrovi, dříve bytem Čechova 77, Ledeč nad Sázavou. 

 



2.2009/58ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písmeno a)  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření nájemní smlouvy o zřízení věcného 

břemene pro trafostanice umístěné v budově na pozemku parc.č. st. 2329 v k.ú. Ledeč nad 

Sázavou, spočívající v právu  umístění, provozu a oprav zařízení vn, v právu chůze a jízdy 

v souladu s ust.§ 25 odst.5.zákona č.458/2000 Sb. s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. 

2.2009/59ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písmeno a)  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření kupní smlouvy na stožárovou 

trafostanici v prostoru bývalého lomu Velká Stráň na pozemku parc.č. st. 655 v kat. území Ledeč 

nad Sázavou za cenu 10.000,- Kč společnosti ČEZ, Distribuce, a.s. Děčín. 

2.2009/60ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 a § 85 

písmeno a)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyvěšení záměru města odprodat 

část pozemku parc.č. 1956/1, včetně dvousloupové trafostanice vybudované v rámci stavby ČOV. 

2.2009/61ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, směnu pozemku parc.č.1908/15 – zahrada o 

výměře 368 m
2 

ve vlastnictví Města Ledeč nad Sázavou /dle GP č. 1911-585/2009/ v lokalitě Na 

Šeptouchově  za pozemek parc.č. 913/13 – orná půda  o výměře 220 m
2
 ve vlastnictví paní Marie 

Vojířové (dle GP č. 1914-584/2009/ vše v kat. území Ledeč nad Sázavou v lokalitě Plácky.
 

2.2009/62ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  směnu pozemku parc.č.333/1 ve vlastnictví 

Města Ledeč nad Sázavou za části pozemků parc.č. st. 10, st. 11/1 a parc.č. 360 ve vlastnictví 

manželů Pavlasových, byte Habrek č. 7, všechny pozemky v k.ú. Habrek dle GP č. 203-21/2009.  

2.2009/63ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  prodej  nákladní vozidlo AVIA  Městysu 

Vilémov určené pro jednotku SDH Vilémov za částku 20.000,- Kč. 

2.2009/64ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písmeno a)  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej pozemku parc. č. st. 2320  - zastavěná 

plocha o výměře 117 m
2
 v kat. území Ledeč nad Sázavou (pod přístavbou sokolovny) za cenu 

1000,- Kč. 

2.2009/65ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí podmínek k přidělení dotace a 

spolufinancování projektu „ Změna knihovního systému LANius na systém Clavius“ 

s Ministerstvem kultury ve výši 36 886,- Kč. 

2.2009/66ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, konání pracovního jednání zastupitelstva města 

dne 11. Května 2009 od 17:00 hodin, na kterém se bude projednávat problematika Mateřské 

školy Ledeč nad Sázavou. 

 

 

III. ZM neschvaluje: 

2.2009/2ZM-ne)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o 

dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, vydání Obecně závazné vyhlášky Města Ledeč 

nad Sázavou č.1/2009, která stanovovala koeficient 2 pro výpočet daně z nemovitostí na území 

obce Ledeč nad Sázavou.  

2.2009/3ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85 písmeno 

a)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění uznání finanční částky ve výši 55.095,- Kč 

za stavební práce na úpravě chirurgické ordinace MUDr. Gregora Jaremenka v budově 

polikliniky v Ledči nad Sázavou, kterou žadatel požadoval hradit formou předplaceného nájmu. 



2.2009/4ZM-ne)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s §  85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, žádost manželů Ochových z Prahy 

o odkoupení části pozemku parc. č. 333/1 o šíři 3 m, přiléhající k parc. č.333/2 v katastrálním 

území  Habrek. 

2.2009/5ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s  § 85 

písmeno a)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej  části pozemku parc.č. 

875/3  v kat. území Ledeč nad Sázavou v lokalitě za internátem podle GP na vlastní náklady 

s tím, že zůstane zachována příjezdová cesta k chatě pana  Mgr. Jiřího Kučery, panu Karlu 

Prischingovi, Ledeč nad Sázavou.  

2.2009/6ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  neschvaluje v souladu s  § 85 

písmeno a)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej  části pozemku parc.č. 

875/3  v kat. území Ledeč nad Sázavou v lokalitě za internátem panu Mgr. Jiřímu Kučerovi,  

Praha 10.  

2.2009/7ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  neschvaluje v souladu s § 85 

písmeno a)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej  části pozemku parc.č. 

418/1 v kat. území Vrbka (mezi pozemky parc.č. st. 10 a st. 7/1) manželům Psohlavcovým z 

Vrbky.  

 

 

IV. ZM vyhlašuje: 

2.2009/1ZM-vyh)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vyhlašuje v souladu s § 84 odst.4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 1. výběrové řízení pro rok 2009 v souladu s čl. 

IV.odst.6 „Pravidel“ pro vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na 

území města Ledeč nad Sázavou pro žadatele o půjčku z FRB města s tím, že termín pro podání 

žádostí bude od 30.4.2009 do 15.6.2009 

 

 

V. ZM ukládá: 

2.2009/4ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč  nad Sázavou ukládá v souladu s s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odboru samosprávy připravit podklady 

s vysvětlením a řešením situace na příští jednání  zastupitelstva města – chodníky a městské 

pozemky v ulici Melechovská p.č.2236/1 v k.ú. Ledeč nad Sázavou. 

Termín: 24.6.2009             Zodpovídá: Ing. Jan Čepa, ved. OS 

2.2009/5ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč  nad Sázavou ukládá v souladu s s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odboru samosprávy připravit projekčně a 

investičně akci „Rekonstrukce komunikací v ulici Nádražní“ s termínem, realizace do 30.6.2010 

a finančním limitem 10 mil. Kč. 

Termín: 31.7.2009                                                           Zodpovídá: Ing. Jan Čepa, ved. OS 

2.2009/6ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč  nad Sázavou ukládá v souladu s s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odboru samosprávy oslovit další firmy, které 

by měly zájem postavit fotovoltaickou elektrárnu v lokalitě průmyslové zóny. 

Termín: 24.6.2009                                                        Zodpovídá: Ing. Jan Čepa, ved. OS 

2.2009/7ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč  nad Sázavou ukládá v souladu s s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odboru výstavby a životního prostředí 

navrhnout řešení doparvní situace v ulici J. Haška pomocí dopravního značení. 

Termín: 24.6.2009                                     Zodpovídá: Ing. Břetislav Dvořák, ved. OVŽP 

 

 

 



 

 

VI. ZM odkládá: 

2.2009/1ZM-o) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 85 písmeno a)  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej  části pozemku parc.č. 2236/1 v kat. 

území Ledeč nad Sázavou  manželům Strachotovým, Slavíčkovým a Vávrovým a Josefu 

Zajícovi, ulice Melechovská v Ledči nad Sázavou. 

2.2009/2ZM-o)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 85 písmeno a)  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej  části pozemku parc.č. 1230/25 v kat. 

území Ledeč nad Sázavou o výměře 3 ha  firmě  GREENSOL, a.s. Praha 2, Máchova 21. 

 

 

VII. ZM ruší: 

2.2009/2ZM-r)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 84 odst.2 písm. h) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Pravidla“ města Ledeč nad Sázavou – 

vytváření a použití účelových prostředků z Fondu rozvoje bydlení na území města Ledeč nad 

Sázavou.  

 

 

VIII. ZM zmocňuje: 

2.2009/3ZM-zm)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Stanislava Vrbu, k podpisu 

„Dodatku č.3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Ledeč nad Sázavou – Perla 

posázaví-Propagace města prostřednictvím Jaroslava Foglara“. 

2.2009/4ZM-zm)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Stanislava Vrbu, k podpisu 

„Dodatku č.3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Ledečsko 2007-2008“. 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Vrba                            MVDr. Pavel Vrbka 

   starosta města                předseda návrhové komise 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 29. dubna 2009 

Zapsala : Lenka Ryšavá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příjmy  

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

 

Datum schválení 
rozpočtové změny Popis rozpočtové změny 

Částka v 
tis. Kč 

 

  Schválený rozpočet 79 142,50  

29.04.09 Rozpočtová opatření č.ZM02_RO01                                                                           16 410,80  

  sociální dávky mimořádné DPS 534,00  

  Evropský sociální fond_Arboretum 409,10  

  Neinvest.náklady na žáky Kožlí 177,70  

  Neinvestiční přijaté dotace od krajů Staročeská pouť 32,00  

  Neinv.přij.dot.na výkon státní správy  660,10  

  Neinvestiční přijaté dotace od krajů_DPS 97,90  

  úřad práce VPP 400,00  

  nájem pozemky pacht 100,00  

   Dotace na opravu komunikací  14.000,00  

       

  Upravený rozpočet 95 553,30 
 

 



 

Rozpočtová opatření č.ZM02_RO01                                                                           var.1 

Úprava výdajů 

Na základě schválených záměrů vyplývajících z potřeb provést úpravu schváleného rozpočtu následovně: 

Datum schválení rozpočtové změny Popis rozpočtové změny 
Částka v tis. 
Kč 

  Schválený rozpočet 76123,70 

29.4.2009 Rozpočtová opatření č.ZM02_RO01                                                                           5910,80 

  příspěvky souhrnné MŠ 2219,00 

  stravenky DPS 45,00 

  příspěvky souhrnné ZŠ_Arboretum 409,10 

  Ost. záležitosti kultury Staročeská pouť 40,00 

  Veřejné osvětlení -500,00 

  Havárie -110,00 

  příspěvek_darovací sml._Světlá nad Sázav 20,00 

  Ostatní činnost ve zdrav. 3,20 

  Sběr a svoz komunálních odpadů 11,80 

  DHIM Smuteční obřadní síň 11,70 

  PO - dobrovolná část 3,50 

  PO - dobrovolná část -3,50 

  investice Nákup pozemků 13,50 

  ostatní služby Barborka 28,10 

  opravy Souboř čerpadlo 32,00 

  ostatní služby provoz Město-(posouzení křižovatky 123,80 

  nájemné tělocvična Plácky 4,60 

  ostatní služby Lesopark Šeptouchov 165,30 

  investice AMK závodiště -200,00 

  ostatní služby Hřbitov NH -100,00 

  ostatní služby, údržba a regener. zeleně -200,00 

  opravy provoz MÚ 393,70 

 Orpava komunikace a chodníků v ul. J.Haška 3.500,00 

  Upravený rozpočet 82.034,50 
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Financování   

   

Úprava výdajů  

Popis t.Kč  

kontrolní součet  10 500,00  

   

Splátky úvěrů   

Popis t.Kč  

ČS 3 937,00  

Celkem splátky úvěrů 3 937,00  

   

Zdroje   

Popis t.Kč  

Převaha příjmů 13 518,80  

Zůstatek ZBÚ k 1.1. 918,20  

Celkem příjmy 14 437,00  

   

Zpracovala : Jaroslava Fialová   

 

 

 



Změna závazných ukazatelů ZM ke dni:    

(závazné ukazatele rozpočtu pro ZM)    

 29.4.2009   

    

  SR UR 
záv.ukazatele 
vč.všech změn 

Příjmy ZM ZM_29.4.09   

Popis t.Kč t.Kč t.Kč 

Třída 1 - daňové příjmy 50 418,40   50 418,40 

Třída 2 - nedaňové příjmy 9 808,50 100,00 9 908,50 

Třída 3 - kapitálové příjmy 10 392,00   10 392,00 

Třída 4 - dotace 8 523,60 16310,80 24 834,40 

        

Celkem příjmy 79 142,50 2 410,80 95 553,30 

Výdaje       

Popis t.Kč t.Kč t.Kč 

mzdové výdaje - kap.11 - MÚ (zaměstnanci) 12 510,50   12 510,50 

mzdové výdaje - kap.12 -  zastupitelé 1 781,00   1 781,00 

mzdové výdaje - kap.14 - dohody Barborka 135,00   135,00 

mzdové výdaje - kap.15 - OS Pečovatelská služba 2 383,50 45,00 2 428,50 

mzdové výdaje - kap.17 - OS VPP 570,50   570,50 

mzdové výdaje - kap.18 - OS SDH 94,00   94,00 

mzdové výdaje - kap.20 - refundace 2,00   2,00 

mzdové výdaje - kap.21 - OS knihovna 983,00   983,00 

mzdové výdaje - kap.22,23,24,25,26,29 - OS inf.centrum 1 309,00   1 309,00 

mzdové výdaje - kap.27 - kronika 15,00   15,00 

mzdové výdaje - kap.28 - LN 7,50   7,50 

běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.1 6 187,10 44,60 6 231,70 

běžné výdaje - souhrnně - OS inf.centrum 674,10 0,00 674,10 

běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola 164,00   164,00 

běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola příspěvek 4 807,00 409,10 5 216,10 

běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka 148,60   148,60 

běžné výdaje - kap.1_61 - PO Školka příspěvek 0,00 2219,00 2 219,00 

běžné výdaje - kap.1_63 - OS knihovna 450,50   450,50 

běžné výdaje - kap.1_65 - OS SDH 200,00 -3,50 196,50 

Celkem kap.1_mzdy 32 422,30 2 714,20 35 136,50 

běžné výdaje - kap.31 - finance 6 239,90 28,10 6 268,00 

běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.2 0,00   0,00 

běžné výdaje -kap.43 - vnitřní správa 7 132,50 123,80 7 256,30 

běžné výdaje -kap.46 - KPOZ 95,40   95,40 

běžné výdaje -kap.71 - poliklinika 2 192,00   2 192,00 

běžné výdaje -kap.43 -volby     0,00 

běžné výdaje - kap.64 - OS Pečovatelská služba 1 323,80   1 323,80 

Celkem kap.2- vnitřní správa,PO,OS.bez inv.a přísp. 16 983,60 151,90 17 135,50 

kapitálové výdaje - kap.45 - investice 6 626,20 3.769,40 10 395,60 



příspěvky ZM - kap.31 - 1 159,20 20,00 1 179,20 

běžné výdaje - kap.81 - životní prostředí 7 657,80 -744,70 6 913,10 

běžné výdaje - kap.82 - odpadové hospodářství 5 075,10   5 075,10 

běžné výdaje - kap.83 - komunikace 4 639,50   4 639,50 

Celkem běžné výdaje kap.3 OVŽP 17 372,40 -744,70 16 627,70 

běžné výdaje - kap. 91 - soc. dávky stát 1 500,00   1 500,00 

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

Celkem kap.4 sociální dávky 1 560,00 0,00 1 560,00 

Celkem výdaje 76 123,70 5 910,80 82 034,50 

 

 


