
USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 21. prosince 2009 

6/2009/ZM 

 

 

I. ZM bere na vědomí : 

6.2009/40ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty 

města Stanislava Vrby o plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva města  v roce 2009. 

6.2009/41ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad rozhodnutí 

Rady města Ledeč nad Sázavou č. 16/2009/RM  a 17/2009/RM. 

6.2009/42ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí dopis firmy AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o. ze dne 10.12.2009 ve věci Odpadové sluţby ve městě Ledeč nad 

Sázavou a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu odpovědí na tento dopis.  

6.2009/43ZM-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 - 11/2009.  

6.2009/44ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí moţnosti financování 

z dotačních titulů, akcí „zřízení kanalizačního vedení z obcí Obrvaň a  Habrek“ 

6.2009/45ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí zprávu předsedy 

kontrolního výboru zastupitelstva města Ing. Jana Drápely o kontrole usnesení rady města a 

zastupitelstva města za I. pololetí 2009. 
 

 

II. ZM schvaluje: 

6.2009/135ZM-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 smlouvy o dílo s firmou TS 

Ledeč nad Sázavou, s.r.o. za částku bez DPH 495.000,00 Kč, s DPH 594.000,00 Kč. Předmětem 

smlouvy jsou  „Údržba a provozování hřbitovů v Ledči nad Sázavou“.   

 6.2009/136ZM-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 smlouvy o dílo s firmou TS 

Ledeč nad Sázavou, s.r.o. za částku bez DPH 1.260.000,00 Kč, s DPH 1.512.000,00 Kč. 

Předmětem smlouvy je  „Letní úklid komunikací a chodníků v Ledči nad Sázavou“.   

6.2009/137ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84  odst. 4  

písmeno j ) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku smlouvy o dílo 

s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. za částku bez DPH 397.900,00 Kč, s DPH 477.480,00 

Kč. Předmětem smlouvy je  „Obnova dopravního značení v Ledči nad Sázavou“. 

6.2009/138ZM-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 smlouvy o dílo s firmou TS 

Ledeč nad Sázavou, s.r.o. za částku bez DPH 198.000,00 Kč, s DPH 237.600,00 Kč. Předmětem 

smlouvy je  „Údržba a monitorování uzavřené skládky Rašovec v Ledči nad Sázavou“. 

 6.2009/139ZM-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 smlouvy o dílo s firmou TS 

Ledeč nad Sázavou, s.r.o. za částku bez DPH 2.197.900,00 Kč, s DPH 2.637.480,00 Kč. 

Předmětem smlouvy je  „Údržba a provozování světelných bodů v Ledči nad Sázavou“. 



6.2009/140ZM-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 smlouvy o dílo s firmou TS 

Ledeč nad Sázavou, s.r.o. za částku bez DPH 1.026.000,00 Kč, s DPH 1.231.200,00 Kč. 

Předmětem smlouvy je  „Údržba travnatých ploch v Ledči nad Sázavou“. 

6.2009/141ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 884  odst. 4 

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

Ledeč nad Sázavou, s.r.o. za částku bez DPH 1.350.000,00 Kč, s DPH 1.620.000,00 Kč. 

Předmětem smlouvy je  „Zimní úklid komunikací a chodníků v Ledči nad Sázavou“. 

6.2009/142ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v schvaluje souladu s § 84  odst. 4  

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

Ledeč nad Sázavou, s.r.o. za částku bez DPH 315.000,00 Kč, s DPH 378.000,00 Kč. Předmětem 

smlouvy je  „Údržba dřevin v Ledči nad Sázavou“. 

6.2009/143ZM-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 smlouvy o dílo s firmou TS 

Ledeč nad Sázavou, s.r.o. za částku bez DPH 4.008.435,00 Kč, s DPH 4.810.122,00 Kč. 

Předmětem smlouvy je  „Sběr a svoz odpadů v Ledči nad Sázavou“. 

6.2009/144ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85  písm. j) 

zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, sníţení dotace od MPSV ČR na dávky sociální 

péče a dávky v hmotné nouzi ve výši -500.000,-  Kč (UZ .13306). 

6.2009/145ZM-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 MŢP ČR na Ošetření 4 ks lip 

srdčitých u kostela v Sačanech ve výši 31.800,- Kč. 

6.2009/146ZM-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 zabezpečení 

akceschopnosti jednotek SDH ve výši 23.200,- Kč. 

6.2009/147ZM-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 151.400,- Kč. 

6.2009/148ZM-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 pro rok 2009 v celkové výši 512.300,- Kč  . 

6.2009/149ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 

opatření č. ZM06_RO5 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.  

6.2009/150ZM-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 ZM-06/2009-09. 

6.2009/151ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s par. § 84 odst. 

2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, hospodaření města od 1.1.2010 

na základě rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou na rok 

2010. Zastupitelstvo města zároveň schvaluje na základě § 13 odst. 2, písm. b) zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tato pravidla pro hospodaření města 

od 1.1.2010 do doby schválení rozpočtu na rok 2010 : 

 Finanční příspěvky bude Město Ledeč nad Sázavou poskytovat pouze svým příspěvkovým 

organizacím. Ostatní finanční příspěvky na základě rozhodnutí zastupitelstva a rady města 

budou  poskytovány aţ po schváleném rozpočtu. 



 Bude zahájena investiční akce „Oplocení ZŠ Nádraţní“, ostatní investiční akce budou 

zahajovány aţ po schváleném rozpočtu. 

6.2009/152ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písmeno 

a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr zpracování dokumentace k projektu 

na zateplení bytových domů čp. 1202, v souladu s podmínkami dotačního programu „Zelená 

úsporám“.  

6.2009/153ZM-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 zřizovat a provozovat zařízení 

distribuční soustavy (uloţení vodiče) u pozemku parc. číslo 320/1 a 322/5 v kat.území Obrvaň 

s tím, ţe OdMI bude ještě jednat o navýšení ceny. 

6.2009/154ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písmeno 

a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr města na vybudování venkovního 

bazénu a aquacentra v rozsahu pilotního projektu  dle nabídky firmy BERNDORF BÄDERBAU. 

6.2009/155ZM-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   provedení údrţby 

ochranných pásem vedení (bezplatně) dle zákona č. 458/2000 Sb. uzavřené dle ustanovení § 51 

občanského zákoníku v platném znění s firmou ČEPS a.s. se sídlem, Elektrárenská čp. 774/2, 

Praha 10, IČ: 25702556 na pozemcích parc.č. KN 434 a parc.č. KN 435 v k.ú. obce Vrbka a 

pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této smlouvy. 

6.2009/156ZM-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 zřizovat a provozovat zařízení 

distribuční soustavy (uloţení vodiče) na pozemku parc. číslo 1892/1 a 2324/1 v kat.území Ledeč 

nad Sázavou za cenu 2.600,- Kč a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem této 

smlouvy. 

6.2009/157ZM-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 zřizovat a provozovat zařízení 

distribuční soustavy (uloţení vodiče) na pozemku parc. číslo 738/1, 2243/3, 1217,  PK 949/1 a 

PK 2243 v kat.území Ledeč nad Sázavou za cenu 3.900,- Kč a pověřuje starostu města Stanislava 

Vrbu podpisem této smlouvy. 

6.2009/158ZM-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. 2236/1o 

rozloze cca  70m
2
 v katastrálním území Ledeč nad Sázavou ul. Melechovská u domu čp. 773, 

Jindřišce Zajícové Ledče nad Sázavou, dle geometrického odměření za cenu 100,- Kč/m
2
. 

6.2009/159ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uţší výběr čtyř uchazečů - Vodovody a 

kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Eldaco, a.s. Brno, BUSSMARK, s.r.o. Praha a Stand-by Europe, 

s.r.o. Praha o stavbu fotovoltaické elektrárny na pozemku p.č.  1235/42 na průmyslové zóně 

v Ledči n.S. o výměře 3,87 ha, s tím, ţe o konečném vítězi výběrového řízení bude rozhodnuto 

dne 28.12.2009 na zasedání pracovního zastupitelstva. 

6.2009/160ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, spoluúčast města na opravě a rekonstrukci 

kulturní památky domu čp. 76 v ulici Mlýnská (Pekařství). Výše spoluúčasti  bude schvalována 

aţ po získání dotace. 



6.2009/161ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písmeno 

j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, přijetí finančního daru ve výši 481.000,- Kč 

na podporu vzdělávací činnosti příspěvkové organizace Středisko volného času od kraje 

Vysočina a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem příslušné darovací smlouvy.  

 

 

III. ZM ukládá: 

6.200913ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84  odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Odboru samosprávy získat nabídky dalších 

dodavatelů na realizování záměru města  na vybudování venkovního bazénu a aquacentra. 

Termín: 22.2.2010                                                              Zodpovídá: Ing. Jan Čepa – ved. OS 

 

 

IV. ZM pověřuje: 

6.2009/5ZM-po) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou pověřuje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Starostu města Stanislava Vrbu odpovědí na 

dopis společnosti AVE CZ ve věci nakládání s odpady ve městě Ledeč nad Sázavou v roce 2010. 

 

 

V. ZM doporučuje:  

6.2009/1ZM-d) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu s § 84 odst. 4 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Okresnímu soudu Havlíčkův Brod pana 

Otakara Hermana, Ledeč nad Sázavou k opětovné volbě přísedícím Okresního soudu 

v Havlíčkově Brodě na další čtyřleté období. 

 

 

 

 

Stanislav Vrba                    Miroslav Kouba 

   starosta města                předseda návrhové komise 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 21. prosince 2009 

Zapsala : Lenka Ryšavá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozpočtová opatření č.ZM06_RO05                                                                           var.1 

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                                                                           16 310,80  

24.06.09 Rozpočtová opatření č.ZM03_RO02                                                                           3 247,10  

14.09.09 Rozpočtová opatření č.ZM04_RO03                                                                           273,70  

09.11.09 Rozpočtová opatření č.ZM05_RO04                                                                           3 343,90  

21.12.09 Rozpočtová opatření č.ZM06_RO05                                                                           -309,00  

  Dan z příjmů právnických osob -1 300,00  

  ošetření lip v Sačanech 31,80  

  sociální dávky -500,00  

  úřad práce VPP 212,30  

  Neinvest.náklady na žáky 371,30  

  akceschopnost SDH 23,20  

 Evropský sociální fond_Arboretum 151,40  

  příspěv. na ZTV -18RD-Plácky 225,00  

  Spokojený pes 476,00  

  Upravený rozpočet 102 009,00  

    

Rozpočtová opatření 
č.ZM06_RO05                                                                           

 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  

29.04.09 Rozpočtová opatření č.ZM02_RO01                                                                           5910,80  

24.06.09 Rozpočtová opatření č.ZM03_RO02                                                                           3247,10  

14.09.09 Rozpočtová opatření č.ZM04_RO03                                                                           273,70  

09.11.09 Rozpočtová opatření č.ZM05_RO04                                                                           3 796,80  

21.12.09 Rozpočtová opatření č.ZM06_RO05                                                                           2 169,30  

  souhrnné snížení soc.dávek -500,00  

  opravy_dotace_Jaroslava Haška 2 831,20  

  opravy_dotace_Nádražní 100,00  

  investice ZTV_RDPlácky 1 655,50  

  investice_Fotovoltaická elektrárna (ČEZ) 300,00  

  souhrnné snížení platů -1 450,00  

  školení provoz MÚ -120,00  

  souhrnné snížení IT -500,00  

  souhrnné snížení (úroky,koks..) -320,00  

  souhrnné snížení vnitřní správa -258,80  

  příspěvky souhrnné ZŠ_Arboretum 151,40  

  DHIM provoz MÚ 10,00  

 opravy provoz MÚ 24,00  

  soc.dávky- město -54,00  



  ZM_příspěvky Kovofiniš 300,00  

  příspěvky_TJ Sokol přesun záv.ukazatelů 250,00  

  ostatní služby Billa přesun záv.ukazatelů -250,00  

  ostatní služby ZŠ přesun záv.ukazatelů -100,00  

  opravy ZŠ přesun záv.ukazatelů 100,00  

  Upravený rozpočet 91521,40  

    

    

Rozpočtová opatření 
č.ZM06_RO05                                                                           

 var.1  

Financování    

    

Úprava výdajů   

Popis t.Kč   

kontrolní součet  7468,80   

Přebytkový rozpočet ve výši 7.468.800,-Kč vznikl v důsledku přijetí dotace na opravy 

komunikací  
 

 a lze ho  pouţít POUZE na opravy místních komunikací v ul. J.Haška a Nádraţní!!!!!   

    

Splátky úvěrů    

Popis t.Kč   

ČS 3 937,00   

Celkem splátky úvěrů 3 937,00   

    

Zdroje    

Popis t.Kč   

Převaha příjmů 10 487,60   

Zůstatek ZBÚ k 1.1. 918,20   

Celkem příjmy 11 405,80   

    

Zpracovala : Jaroslava 
Fialová   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Změna závazných ukazatelů ZM ke dni: 21.12.2009      

(závazné ukazatele rozpočtu pro ZM)        

        

        

  SR UR UR UR UR UR 

záv.ukazatele 
vč.všech 
změn 

Příjmy ZM ZM_29.4.09 ZM_24.6.09 ZM_14.9.09 ZM_9.11.09 ZM_21.12.09   

Popis t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč 

Třída 1 - daňové příjmy 50 418,40       388,00 -1300,00 49 506,40 

Třída 2 - nedaňové příjmy 9 808,50 100,00 3 072,90   178,00 0,00 13 159,40 

Třída 3 - kapitálové příjmy 10 392,00   20,00 74,10 2 406,90 701,00 13 594,00 

Třída 4 - dotace 8 523,60 16210,80 154,20 199,60 371,00 290,00 25 749,20 

                

Celkem příjmy 79 142,50 16 310,80 3 247,10 273,70 3 343,90 -309,00 102 009,00 

Výdaje               

Popis t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč 

mzdové výdaje - kap.11 - MÚ (zaměstnanci) 12 510,50   1,80     -800,00 11 712,30 

mzdové výdaje - kap.12 -  zastupitelé 1 781,00         -140,00 1 641,00 

mzdové výdaje - kap.14 - dohody Barborka 135,00         -35,00 100,00 

mzdové výdaje - kap.15 - OS Pečovatelská služba 2 383,50 45,00       -190,00 2 238,50 

mzdové výdaje - kap.17 - OS VPP 570,50         -10,00 560,50 

mzdové výdaje - kap.18 - OS SDH 94,00         -10,00 84,00 

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

mzdové výdaje - kap.21 - OS knihovna 983,00         -150,00 833,00 

mzdové výdaje - kap.22,23,24,25,26,29 - OS inf.centrum 1 309,00         -115,00 1 194,00 

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   13,60 -620,00 5 730,30 

běžné výdaje - souhrnně - OS inf.centrum 674,10 0,00     8,90 0,00 683,00 

běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola 164,00       100,00 -100,00 164,00 



běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola příspěvek 4 807,00 409,10     72,20 151,40 5 439,70 

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     30,00 0,00 226,50 

Celkem kap.1_mzdy 32 422,30 2 714,20 -293,20 0,00 224,70 -2 018,60 33 049,40 

běžné výdaje - kap.31 - finance 6 239,90 28,10 2500,00 24,50 1600,00 -570,00 9 822,50 

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

běžné výdaje -kap.43 - vnitřní správa 7 132,50 123,80 116,10   32,70 -258,80 7 146,30 

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

běžné výdaje -kap.71 - poliklinika 2 192,00       300,00 0,00 2 492,00 

běžné výdaje -kap.43 -volby       178,60     178,60 

běžné výdaje - kap.64 - OS Pečovatelská služba 1 323,80       39,00 0,00 1 362,80 

Celkem kap.2- vnitřní správa,PO,OS.bez inv.a přísp. 16 983,60 151,90 2 616,10 203,10 1 971,70 -828,80 21 097,60 

kapitálové výdaje - kap.45 - investice 6 626,20 3769,40 859,20 70,60 1638,10 5 020,70 17 984,20 

příspěvky ZM - kap.31 - 1 159,20 20,00 65,00 0,00 215,00 550,00 2 009,20 

běžné výdaje - kap.81 - životní prostředí 7 657,80 -744,70     91,10 0,00 7 004,20 

běžné výdaje - kap.82 - odpadové hospodářství 5 075,10       -43,70 0,00 5 031,40 

běžné výdaje - kap.83 - komunikace 4 639,50       -300,10 0,00 4 339,40 

Celkem běžné výdaje kap.3 OVŽP 17 372,40 -744,70 0,00 0,00 -252,70 0,00 16 375,00 

běžné výdaje - kap. 91 - soc. dávky stát 1 500,00         -500,00 1 000,00 

běžné výdaje - kap. 92 - soc. dávky MÚ 60,00         -54,00 6,00 

Celkem kap.4 sociální dávky 1 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -554,00 1 006,00 

Celkem výdaje 76 123,70 5 910,80 3 247,10 273,70 3 796,80 2 169,30 91 521,40 

 

 

 

 

 

 


