
USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 24. června 2009 

3/2009/ZM 

 

 

 

I. ZM bere na vědomí : 

3.2009/14ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci 

starosty města Stanislava Vrby o plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva města z 2.12.2008, 

23.2.2009 a 29.4.2009. 

3.2009/15ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad 

rozhodnutí Rady města Ledeč nad Sázavou č. 6/2009/RM a 7/2009/RM. 

3.2009/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  bere na vědomí informaci 

starosty města Stanislava Vrby o průběhu příprav investiční akce BILLA, která jiţ poţádala o 

stavební povolení s termínem realizace 07-10/2009. 

3.2009/17ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  bere na vědomí informaci 

starosty města Stanislava Vrby o průběhu valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace 

Havlíčkův Brod, a.s., která se uskutečnila 17.6.2009 v H.Brodě. Město Ledeč nad Sázavou 

vlastní v této společnosti 84.170 ks akcií, coţ odpovídá podílu 10,2 %. 

3.2009/18ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  bere na vědomí informaci 

starosty města Stanislava Vrby o průběhu valné hromady společnosti Hrad Ledeč nad 

Sázavou, s.r.o., která se uskutečnila dne 25.5.2009 v Ledči nad Sázavou. 

3.2009/19ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  bere na vědomí informaci 

starosty města Stanislava Vrby o průběhu valné hromady společnosti TS Ledeč nad Sázavou, 

s.r.o., která se uskutečnila dne 22.6.2009 v Ledči nad Sázavou. 

3.2009/20ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí zprávu  

finančního výboru přednesenou Ing. Zdenkem Tůmou o splnění kontrolního úkolu č. 

7.2008/ZM18-u) prověřit finanční nákladovost zavedení systému myFENIX a jeho nahrazení 

systémem FENIX. 

3.2009/21ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí zprávu předsedy 

kontrolního výboru pana Ing. Jana Drápely o jednání tohoto výboru v I. polovině roku 2009. 

3.2009/22ZM-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 starosty města Stanislava 

Vrby o záměru kraje Vysočina převést zřizovatelské kompetence k ZUŠ a DDM z kraje na 

Město s tím, ţe konečné rozhodnutí v této věci bude učiněno na zářijovém zasedání 

zastupitelstva města. 

3.2009/23ZM-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 1/2009 - 5/2009.  

3.2009/24ZM-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, plnění úkolu č. 2.2009/6ZM-u) 

z minulého zasedání zastupitelstva města s tím, ţe tento úkol potrvá do dalšího zasedání 

zastupitelstva města. 

3.2009/25ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s § 84 

odst. 4 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zpracování zjednodušené projektové 

dokumentace včetně poloţkového rozpočtu na akci „Zateplení objektu MŠ Stínadla“ firmou 

IP Izolace Polná, s.r.o. Tyršova 405, Polná za částku 68.116,- vč.DPH. 

3.2009/26ZM-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 návrhy odboru samosprávy na řešení 

úprav Hřiště pro všechny dle podkladového materiálu č. ZM-3/2009-27 



 

3.2009/27ZM-b)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  bere na vědomí informaci 

starosty města Stanislava Vrby o rezignaci pani ing. Dagmar Janečkové na členství 

v kontrolním výboru Zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou k 26.5.2009.  

 

 

II. ZM schvaluje: 

3.2009/67ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 84 odst.4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo s BILLA Reality, s.r.o. 

Praha na demolici objektu čp. 596 za částku do 2,5 mil. Kč a pověřuje starostu města 

Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

3.2009/68ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o dílo s TS Ledeč nad 

Sázavou, s.r.o. na realizaci demolice objektu čp. 596 za částku do 2,25 mil. Kč. a pověřuje 

starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

3.2009/69ZM-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 250.000,- Kč TJ 

Sokol Ledeč nad Sázavou na realizaci lezecké stěny v objektu sokolovny jako kompenzaci za 

zrušený tenisový kurt v lokalitě u kina.  

3.2009/70ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí půjčky z rozpočtu města 

společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. ve výši 1.800.000,- Kč na obnovu hradu Ledeč 

nad Sázavou pro rok 2009 s tím, ţe o tuto hodnotu bude následně navýšeno jmění města ve 

této společnosti.  

3.2009/71ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  podání ţádosti o bezúplatný převod 

hasičského vozu CAMIVA CCF 4000 HB 88-46 s vybavením v hodnotě 4.780.138,98 Kč 

z kraje Vysočina na Město Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu 

podpisem příslušné smlouvy o bezúplatném převodu. 

3.2009/72ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí těchto dotací: 

-  z grantového programu Fondu Vysočina Čistá voda 2009 v částce 154.179,- Kč na akci 

„Projektová dokumentace ke zřízení kanalizačního vedení v místní části Obrvaň“ 

-  z grantového programu Fondu Vysočina „Jdeme příkladem – předcházíme odpadům 2009“ 

v částce 80.000,- Kč 

- od AOPK na ošetření 4 lip u kostela v Sačanech v částce 31.810,- Kč 

a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem příslušných smluv o dotaci.     

3.2009/73ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje bez výhrad v souladu 

s § 84 odst.2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Zprávu o výsledcích 

přezkoumání hospodaření města Ledeč nad Sázavou zpracovanou auditorem ing. Pavlem 

Lelkem, CSc. číslo osvědčení 1421. 

3.2009/74ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje bez výhrad v souladu 

s § 84 odst.2 písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, závěrečný účet 

města Ledeč nad Sázavou za rok 2008. 

3.2009/75ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč  nad Sázavou schvaluje v souladu s s § 85 písm. 

j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, podání ţádosti o výplatu dividendy za 

rok 2008 od společnosti Vodovody a kanalizace H.Brod, a.s. bankovním převodem na účet 

Města. 

3.2009/76ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 4)  

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

hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Ledeč nad Sázavou za rok 



2008 převedení hospodářského výsledku ve výši 36.896,88 Kč v poměru 50% do rezervního 

fondu a 50% do fondu odměn. 

3.2009/77ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 4)  

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

hospodářského výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Ledeč nad Sázavou za rok 

2008 převedení hospodářského výsledku ve výši 7.105,17 Kč v poměru 25% do rezervního 

fondu  a 75% do fondu odměn.  

3.2009/78ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 30 odst. 4)  

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

hospodářského výsledku správy městských bytů za rok 2008 firmy ATOS spol. s r.o. Ledeč 

nad Sázavou vyuţití hospodářského výsledku ve výši  1.652.975,02 Kč takto: 

1.) 1.400.000,- Kč  je jiţ zařazeno ve schváleném rozpočtu města Ledeč nad Sázavou  

2.) 252.975,02 Kč ponechat na účtu nájemného ATOS. 

3.2009/79ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM03_RO2 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. 

3.2009/80ZM-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 ZM03_090624. 

3.2009/81ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí půjček z FRB takto: 

a) Jaroslav Kopecký,  Ledeč nad Sázavou ve výši 100 tis. Kč, na obnovu střešní krytiny 

na domě čp. 867 v Ledči nad Sázavou, realizace prací ve výši 190 tis.Kč. 

b) Stavební bytové druţstvo občanů, se sídlem ul. Zdeňka Fibicha čp. 678, 584 01 Ledeč 

nad Sázavou, ve výši 140 tis. Kč, obnova střešní krytiny domu  čp. 879 ul. Druţstevní, 

584 01 Ledeč nad Sázavou, realizace prací ve výši 320 tis. Kč. 

c) Zuzana Bašková,  Ledeč nad Sázavou ve výši 100 tis. Kč, na obnovu střešní krytiny 

domu čp. 226  v  Ledči nad Sázavou, realizace prací ve výši 165 tis. Kč. 

d) Ladislav Prokop, Ledeč nad Sázavou ve výši 100 tis. Kč na zateplení obvodového 

pláště rodinného domu čp. 1206. 

3.2009/82ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 85 

písmeno a)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění smlouvu o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby na pozemcích parc.č. 

2215/19,2215/42, 2215/43, 113/1 a st. 227 v kat. území Ledeč nad Sázavou se společností 

RWE, Distribuční sluţby, a.s. Plynárenská 499/1, Brno. 

3.2009/83ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje 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  manţelům Strachotovým a Slavíčkovým, ulice 

Melechovská v Ledči nad Sázavou  za cenu 100,- Kč/m
2 

podle geometrického plánu, který 

zajistí Město Ledeč nad Sázavou na vlastní náklady. 

3.2009/84ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje  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 cca 200 m
2
 paní Ivaně Psohlavcové z Kutná Hora dle 

geometrického zaměření na náklady kupujícího za cenu 20,- Kč/m
2
. 

3.2009/85ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s  § 85 

písmeno a)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění prodej trafostanice BTS  č. 

0275 – Ledeč nad Sázavou stojící na  pozemku parc.č. 1956/1  vybudovaná v rámci stavby 

ČOV dle návrhu kupní smlouvy ČEZ Distribuce, a.s. Děčín. 

3.2009/86ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 

písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodej 1 bytu v  čp. 400 v ulici 

28. října v Ledči nad Sázavou : 



1)  Bytová jednotka č. 400/1 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 584/8549 na společných    

částech domu čp. 400, k.ú. Ledeč nad Sázavou a stejným spoluvlastnickým podílem na 

zastavěném pozemku st.453/1, k.ú.  Ledeč nad Sázavou 

      kupující :  Anna Ţáková, Ledeč nad Sázavou 

      Cena:   74 130,00 Kč. 

 

 

III. ZM neschvaluje: 

3.2009/8ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  neschvaluje v souladu s § 84 

odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytování odměny členům 

kontrolního, finančního výboru a osadnímu výboru ve výši 300,- Kč za kaţdé jednání výboru 

od 1.1.2009 splatnou vţdy k 31.12. příslušného roku.  

 

 

IV. ZM ukládá: 

3.2009/8ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  ukládá v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vedoucímu odboru samosprávy Ing. Janu 

Čepovi oslovit další 2 firmy kj podání nabídky na zpracování projektové dokumentace na 

zateplení objektu MŠ Stínadla. 

Termín: 31.8.2009                                                         Zodpovídá: Ing. Jan Čepa – ved. OS 

 

V. ZM pověřuje: 

3.2009/1ZM-p) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  pověřuje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Radu města Ledeč nad Sázavou výběrem 

dodavatele na akci Vodovodní řád Plácky, schválení smlouvy s tímto dodavatelem a 

schválením smluv s poskytovateli příspěvku na tuto akci.  

3.2009/2ZM-p) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  pověřuje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Radu města Ledeč nad Sázavou výběrem 

zpracovatele projektu na akci „Projektová dokumentace ke zřízení kanalizačního vedení 

v místní části Obrvaň“. 

 

 

VI. ZM zmocňuje: 

3.2009/5ZM-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 Stanislava Vrbu 

podpisem smlouvy s dodavatelem akce Vodovodní řád Plácky a podpisem smluv 

s poskytovateli příspěvku na tuto akci.  

3.2009/6ZM-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 Stanislava Vrbu 

podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z grantového programu Fondu Vysočina Čistá voda 

2009 v částce 154.179,- Kč na akci  „Projektová dokumentace ke zřízení kanalizačního vedení 

v místní části Obrvaň“. 

3.2009/7ZM-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 Stanislava Vrbu 

podpisem ţádosti o výplatu dividendy za rok 2008 od společnosti Vodovody a kanalizace H. 

Brod a.s. 

 

 

 

 

 



VII. ZM volí: 

3.2009/1ZM-vo)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  volí v souladu s § 84 odst. 2 

písmeno l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Josefa Bělohradského za člena 

Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou. 

 

 

 

VIII. ZM vydává: 

3.2009/1ZM-vy)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vydává 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, Obecně závaznou vyhlášku Města Ledeč 

nad Sázavou č.1/2009, kterou se mění OZV č. 2/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet 

daně z nemovitostí.  

 

 

 

IX. ZM ruší: 

3.2009/3ZM-r) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 85 písmeno a) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  svoje usnesení č.  1.2009/2ZM-s) ze dne 

23.2.2009, kterým schválilo navýšení svého podílu do společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, 

s.r.o. o příplatek v částce 1.800 tis. Kč určený na obnovu hradu Ledeč nad Sázavou pro rok 

2009. 

3.2009/4ZM-r) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  ruší v souladu s § 85 písmeno a)  

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, svoje usnesení č.II.7.2008/149-s) ze dne 

22.12.2008, kterým schválilo prodej části pozemku parc.č. 418/1 v kat. území Vrbka cca 200 

m
2
 paní Ivaně Psohlavcové z Kutné Hory dle geometrického zaměření na vlastní náklady za 

cenu 60,- Kč/m
2
. 

3.2009/5ZM-r)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 84 odst. 

2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  svoje usnesení č.  

2.2009/2ZM-ne) ze dne 29.4.2009, kterým neschválilo 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.  

 

 

 

X. ZM odkládá: 

3.2009/3ZM-o)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s §  85 písmeno 

a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválení záměr Města  vybudovat 

sociální zázemí (WC) na starém hřbitově. 

 

 

 

Stanislav Vrba    

   starosta města                předseda návrhové komise 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 24. června 2009 

Zapsala : Lenka Ryšavá 

 

 

 



Rozpočtová opatření č. ZM03_RO02 

PŘÍJMY 

Datum schválení rozp. změny Popis rozpočtové změny Cena v tis. Kč 

25.02.2009 Schválený rozpočet 79.140.50 

29.04.2009 Rozpočtová opatření č.ZM02_RO01 16.310,80 

24.06.2009 Rozpočtová opatření č.ZM03_RO02 3.247,10 

 Ostatní příjmy – provoz MÚ 3,00 

 Přijaté sankční platby ŢP 15,00 

 Přijaté pokuty 34,00 

 Pojistné náhrady 2,20 

 Sankce od zaměstnanců 13,70 

 Příjmy z prodeje ost. DHIM 20,00 

 Investiční dotace přijaté od krajů 154,20 

 Příjmy z podílů na zisku a dividend 505,00 

 Ostatní příjmy - na demolice kina 2.500,00 

 Upravený rozpočet 98.700,40 

 

VÝDAJE 

Datum schválení rozp. změny Popis rozpočtové změny Cena v tis. Kč 

25.02.2009 Schválený rozpočet 76.123.70 

29.04.2009 Rozpočtová opatření č.ZM02_RO01 5.910,80 

24.06.2009 Rozpočtová opatření č.ZM03_RO02 3.247,10 

 Příspěvky souhrnně MŠ -400,00 

 Investice – vodovod Rašovec - AMK 200,00 

 Daně – provoz MÚ (DPH) 116,10 

 Ost. pojištění – VS 1,80 

 Ost. sluţby – kultura – panoram.mapy 80,00 

 Ost. sluţby – kultura – slavnosti piva 10,00 

 Příspěvky ZM – TJ Kovofiniš 80,00 

 Projekt kanalizace Obrvaň 424,40 

 Podíl města na akci vodovod Plácky 234,80 

 Příspěvky RM -15,00 

 Ost.sluţby – kultura – reportáţ TV R1 15,00 

 Ost. sluţby – demolice kina (BILLA) 2.250,00 

 Příspěvky ZM – lez. stěna TJ Sokol 250,00 

 Upravený rozpočet 85.281,60 

 

FINANCOVÁNÍ 

Splátky úvěru ČS, a.s. 3.937,00 

Zdroje 

Převaha příjmů 13.418,80 

Zůstatek ZBÚ k 1.1.2009 918,20 

Celkem zdroje 14.337,00 

Přebytek rozpočtu = dotace na opravu komunikací v ul. Nádraţní  10.400,00 

 



 

Změna závazných ukazatelů ZM ke dni: 24.6.2009 
   (závazné ukazatele rozpočtu pro ZM) 

    

  SR UR UR 
záv.ukazatele 
vč.všech změn 

Příjmy ZM ZM_29.4.09 ZM_24.6.09   

Popis t.Kč 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 3 072,90 12 981,40 

Třída 3 - kapitálové příjmy 10 392,00   20,00 10 412,00 

Třída 4 - dotace 8 523,60 16210,80 154,20 24 888,60 

          

Celkem příjmy 79 142,50 16 310,80 3 247,10 98 700,40 

Výdaje       
 Popis t.Kč t.Kč   t.Kč 

mzdové výdaje - kap.11 - MÚ (zaměstnanci) 12 510,50   1,80 12 512,30 

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 IC 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 44,60 105,00 6 336,70 

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_62 - PO Školka příspěvek 0,00 2219,00 -400,00 1 819,00 

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 -293,20 34 843,30 

běžné výdaje - kap.31 - finance 6 239,90 28,10 2250,00 8 518,00 

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

běžné výdaje -kap.43 - vnitřní správa 7 132,50 123,80 116,10 7 372,40 

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 2 616,10 19 751,60 

kapitálové výdaje - kap.45 - investice 6 626,20 3769,40 859,20 11 254,80 

příspěvky ZM - kap.31 - 1 159,20 20,00 315,00 1 494,20 

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 0,00 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 0,00 1 560,00 

Celkem výdaje 76 123,70 5 910,80 3 247,10 85 281,60 

 

 


