
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 18. června 2007
3/2007/ZM

I. ZM bere na vědomí :  
3.2007/12ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu plnění 
úkolů zastupitelstva města z 25.4.2007. 
3.2007/13ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad rozhodnutí 
Rady města Ledeč nad Sázavou ze schůzí č. 7/2007/RM a 8/2007/RM.
3.2007/14ZM-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 2007 
za období 1/2007 - 5/2007. 

II. ZM schvaluje :  
3.2007/56ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění „Komunitní plán sociálních služeb regionu 
Světelsko  –  Ledečsko“  včetně  jeho  podkladů  jako  základní  analytický  materiál  mapující 
potřeby  handicapovaných  skupin  obyvatelstva  a  jako  závazný  střednědobý  plán  rozvoje 
sociálních služeb obce.
3.2007/57ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje bez výhrad v souladu s § 
84 odst.2 písm. c) 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.
3.2007/58ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje bez výhrad v souladu s § 
84 odst.2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění závěrečný účet města 
Ledeč nad Sázavou za rok 2006.
3.2007/59ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm.j) 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění přijetí spoluúčasti v grantu „Staročeská pouť 
750“  (dle  Smlouvy  o  poskytnutí  podpory  FV  102/161/07)  s Fondem Vysočina  tj.  přijetí 
dotace ve výši 12.900 Kč.
3.2007/60ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění přijetí spoluúčasti v grantu „Ledečsko 2007-
2008“ dle Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce Ledečsko 2007-2008 (reg. číslo 
CZ.04.1.05/4.1.62.4/5809)  včetně závazku profinancování akce.
3.2007/61ZM-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 
2006  převedení  hospodářského  výsledku  z hlavní  činnosti  ve  výši  582.688,59  Kč do 
rezervního fondu Základní školy Ledeč nad Sázavou a převedení hospodářského výsledku 
z vedlejší činnosti ve výši 74.373,10 Kč v poměru 70% do rezervního fondu a  30% do fondu 
odměn Základní školy Ledeč nad Sázavou.
3.2007/62ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst.4 
zákona č.128/2000 Sb.,  o obcích,  v platném znění   povolení  pro příspěvkovou organizaci 
Základní škola Ledeč nad Sázavou čerpat rezervní fond na úhradu faktury za dodávku tepla a 
TUV v roce 2006 v celkové částce 489.194,- Kč.
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3.2007/63ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo využití hospodářského 
výsledku příspěvkové organizace Mateřská škola Ledeč nad Sázavou za rok 2006 a podle § 
30 odst.  4)  zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění schvaluje 
převedení  hospodářského výsledku ve výši  89,35 Kč do rezervního fondu Mateřské školy 
Ledeč nad Sázavou.
3.2007/64ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo  hospodářský výsledek 
správy městských bytů za rok 2006 firmy ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou a podle § 30 
odst. 4)  zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění schvaluje využití 
hospodářského výsledku ve výši  1.065.094,20 Kč  takto : 

120.000,-- Kč …..  na vyúčtování elektrické energie 
300.000,-- Kč …..  převést na účet Města na opravy bytového fondu Města
645.094,20 Kč ….. převést jako prozatímní rezervu na účet Města

3.2007/65ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo  hospodářský výsledek 
Města  za rok 2006 a podle § 30 odst. 4)  zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
v platném znění schvaluje převedení hospodářského výsledku ve výši 593.169,88 Kč  takto:

434.000,-- Kč…….již zařazeno v příjmech schváleného rozpočtu města Ledeč nad 
Sázavou  ze dne 18.6.2007

159.169,88 Kč..…. zařadit do příjmů Města Ledeč nad Sázavou na základě 
rozpočtových opatření ZM03_RO02.

Návrh na rozdělení výsledku hospodářské činnosti za rok 2006
Účet nájemného ATOS:   1.065.094,20 Kč
Hospodářská činnost města – zisk:        593.169,88 Kč
Celkem hospodářský výsledek:     1.658.264,08 Kč

V příjmech rozpočtu 2006 již započteno:    434.000,00 Kč
Zbývá k rozdělení: 1.224.264,08 Kč :
(120.000,-- Kč ponechat na účtu nájemného ATOS - na  vyúčtování el.energie), 
1.104.269,88 Kč zařadit do  příjmů rozpočtu města Ledeč nad Sázavou).

3.2007/66ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písmeno 
j)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích  (obecní  zřízení),  v platném  znění přijetí  dotace 
2.252.000,- Kč z MŽP ČR ev.č. ISPROFIN 215124-0047 na akci  „Ledeč nad Sázavou – 
II.etapa zajištění skalních masivů – Šeptouchov “.
3.2007/67ZM-s)   Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou   schvaluje  v souladu  s  §  85 
písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění přijetí dotace 
6.901.000,- Kč z MŽP ČR ev.č. ISPROFIN 215124-0049 na akci  „Ledeč nad Sázavou – II. 
etapa zajištění skalních masivů  - ulice Pivovarská“ 
3.2007/68ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84  odst.  4) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  kupní smlouvu na prodej technologické 
části ČOV v Ledči nad Sázavou společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. za 
cenu 5.099.000,- Kč dle znaleckého posudku. 
3.2007/69ZM-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 na akci „Rekonstrukce 
dětských zahrad v MŠ v Ledči nad Sázavou“ s firmou: Lubomír Straka, FLORA-SERVIS, 
Brno za cenu 793 975,14  Kč vč. DPH.
3.2007/70ZM-s)  Zastupitelstvo  města  Ledeč nad  Sázavou  schvaluje  v souladu  s  §  85 
písmeno j)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění přijetí dotace 750.000,- Kč 
z Ministerstva  financí  ČR  evidované  pod  číslem  ISPROFIN  2982108631  na  akci 
„Rekonstrukce dětských zahrad v MŠ v Ledči nad Sázavou“.
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3.2007/71ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písmeno 
a)   zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  souhlasné prohlášení mezi Městem 
Ledeč  nad  Sázavou  a  Ing.  Františkem  Hortem-REGATECH,  Mlýnská  145,  Ledeč  nad 
Sázavou  na  základě  kterého  odstupují  od  kupní  smlouvy  V-824/2002  ze  dne  13.3.2002, 
právní účinky vkladu 29.3.2002.
3.2007/72ZM-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 u pozemku parc. číslo  PK 2245 v kat.území Ledeč 
nad Sázavou.
3.2007/73ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písmeno 
a)  zákona  č.  128/2000 Sb.,  o  obcích,  v platném znění,  směnu pozemku parc.  č.  44/17  – 
zahrada o výměře 51 m2 za pozemek parc. č. 54/25 – jiná  plocha o výměře 66 m2  v kat. 
území Habrek.
3.2007/74ZM-s)  Zastupitelstvo  města  Ledeč nad  Sázavou  schvaluje   v souladu  s  §  85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odprodej pozemku parc. č. PK 
113/2 v kat. území Ledeč nad Sázavou o výměře  14 m2 (podle GP č. 1314-775/1998 ze dne 
18.12.2000),  panu  Jiřímu  Markovi,  Teplice   za  cenu  100,- Kč/m2 s tím,  že  náklady  se 
zaměřením a poplatky zaplatí kupující.
3.2007/75ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  v platném znění,  odkoupení pozemku parc.č. PK 1247 o 
výměře 61 m2  v kat. území Ledeč nad Sázavou od paní Dany Kopicové, Ledeč nad Sázavou 
za cenu 100,- Kč/m2.
3.2007/76ZM-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 na pečovatelskou službu 
z Kraje  Vysočina ve výši 188.000,- Kč.
3.2007/77ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  v platném  znění  přijetí  pojistné  náhrady  za  požár 
v bytovém domě č. p. 77 ve výši 258.000,-Kč.
3.2007/78ZM-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 na akci „Propagace města 
Ledeč nad Sázavou prostřednictvím J. Foglara“ z Kraje  Vysočina ve výši 986.700,- Kč.
3.2007/79ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  v platném  znění  přijetí  neinvestiční  dotace  z Kraje 
Vysočina na akceschopnost Sboru dobrovolných hasičů ve výši 30.000,- Kč.
3.2007/80ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění příjem za užívání veřejného prostranství od 
firmy ASMO ve výši 18.000,-Kč.
3.2007/81ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ponížení příjmu z pronájmu LDN Háj ve 
výši - 665.000,- Kč.
3.2007/82ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění příjem za nájem lesy ve výši 425.000,-Kč.
3.2007/83ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 
opatření č. ZM03_RO2 na rok 2007 a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2, písmeno 
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje.
3.2007/84ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2, 
písmeno  c)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  v platném  znění  návrh  změnu  závazných 
ukazatelů rozpočtu dle podkladového materiálu ZM-03/2007-14.
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III. ZM zmocňuje :  
3.2007/8ZM-zm)   Zastupitelstvo  města  Ledeč nad Sázavou zmocňuje  podle  §  84 odst.  4 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Stanislava Vrbu, k podpisu 
Smlouvy o poskytnutí podpory (FV 102/161/07) s Fondem Vysočina na projekt „Staročeská 
pouť 750“.
3.2007/9ZM-zm)   Zastupitelstvo  města  Ledeč nad Sázavou zmocňuje  podle  §  84 odst.  4 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Stanislava Vrbu, k podpisu 
Smlouvy  o  poskytnutí  podpory  na  realizaci  akce  Ledečsko  2007-2008  (reg.  číslo 
CZ.04.1.05/4.1.62.4/5809) s krajem Vysočina.
3.2007/10ZM-zm)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zmocňuje podle § 84 odst.  4 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, starostu města Stanislava Vrbu, k podpisu 
Smlouvy o prodeji technologické části ČOV v Ledči nad Sázavou společnosti Vodovody a 
kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

IV. ZM volí :  
3.2007/1ZM-v)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. 
l) a § 120 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění další členy osadního 
výboru (předseda RNDr. Pavel Policar zvolen usnesením č.1a.2006/6ZM-v) :

Marie Janečková – Obrvaň 
Bohuslav Vadinský - Habrek 
Josef  Chudoba – Souboř 
Karel Kopecký – Vrbka

                
V. ZM ukládá :  
3.2007/6ZM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 119 odst. 3 
písm.  a)  zákona  č.128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění  kontrolnímu  výboru  provést 
kontrolu plnění usnesení rady města a zastupitelstva města za I. pololetí roku 2007 a předložit 
na příští zasedání zastupitelstva města zprávu o kontrole.
      Termín: příští ZM               Zodpovídá: Ing. Jan Drápela, předseda kontrolního výboru 

3.2007/7ZM-u)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou ukládá starostovi města, orgánům 
města  a  organizačním  složkám  města  Ledeč  nad  Sázavou  realizaci  Komunitního  plánu 
sociálních služeb regionu Světelsko – Ledečsko včetně povinnosti předávat osobě zajišťující 
KPSS za Město Ledeč nad Sázavou písemně splnění příslušného úkolu.

Termín: dle KPSS                      Zodpovídá: Stanislav Vrba, starosta

3.2007/8RM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  ukládá starostovi města Ledeč nad 
Sázavou povinnost předkládat koordinátorovi minimálně jednou ročně zprávu o plnění KPSS 
regionu Světelsko – Ledečsko a navrhovat aktualizaci plánu.

Termín: průběžně                          Zodpovídá: Stanislav Vrba, starosta

3.2007/9RM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá kontrolnímu výboru provést 
kontrolu realizace a smluvních vztahů softwarové i hardwarové části akce „SROP – LeNet“.

Termín: 15.9.2007              Zodpovídá: Ing. Jan Drápela, předseda kontrolního výboru

3.2007/10RM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá starostovi města Ledeč nad 
Sázavou předložit radě města revidované znění mandátní smlouvy se společností Nemocnice 
Háj Ledeč s.r.o.

Termín:   31. 7. 2007              Zodpovídá: Stanislav Vrba, starosta
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3.2007/11ZM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá oddělení majetku a investic 
Odboru samosprávy Městského úřadu Ledeč nad Sázavou zajistit na akce Staročeská pouť, 
Pivní slavnosti 2007  a Bitva o Notorburg 4 ks chemických WC.

Termín: 29.6.–21.7.2007         Zodpovídá: Ing.Pavel Nácovský, vedoucí Odboru samosprávy

3.2007/12ZM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá oddělení majetku a investic 
Odboru samosprávy Městského úřadu Ledeč nad Sázavou oslovit nájemníky bytů bytového 
domu  čp.  400  s nabídkou  odprodeje  bytů  do  osobního  vlastnictví  v souladu  s Pravidly  o 
prodeji bytů v majetku Města Ledeč nad Sázavou.

Termín: 15.7.2007                Zodpovídá: Ing. Pavel Nácovský, vedoucí Odboru samosprávy

3.2007/13RM-u)   Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  ukládá  kontrolnímu  výboru 
kompletně prověřit stav rozpracovanosti a plnění projektů IT a z nich vyplývajících závazků 
pro Město Ledeč nad Sázavou.

Termín: 15.9.2007              Zodpovídá: Ing. Jan Drápela, předseda kontrolního výboru

VI. ZM odkládá :  
3.2007/1ZM-o) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85 písmeno a) zákona 
č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  v platném  znění,  odkládá  rozhodnutí  ve  věci  odprodeje  části 
pozemku parc. č. 318/5 – ostatní komunikace o výměře 25 - 30 m2  kat. území Souboř paní 
Daně Matoulkové, Praha 4, s tím, že má být záležitost nejprve projednána v osadním výboru.

Stanislav Vrba      RNDr. Pavel Policar
  starosta města              předseda návrhové komise

V Ledči nad Sázavou dne 18. června 2007
Zapsala : Jitka Urbanová
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Rozpočtová opatření č.ZM03_RO02 var.3

Příjmy

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

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

 Schválený rozpočet 68 828,70

25.04.07 Rozpočtové opatření_ZM02_RO01 1670,10

18.06.07 Rozpočtové opatření_ZM03_RO02 17716,90
 Kap.2_Přijaté pojistné náhrady                     258,00
 Kap.2_Neinvestiční přijaté dotace od krajů dotace Foglar 986,70
 Kap.2_Neinvestiční přijaté dotace od krajů akceschopnost SDH 30,00

 
Kap.2_Neinvestiční přijaté dotace od krajů na akci Ledečsko 2007-
2008 357,00

 Kap.2_Neinvestiční přijaté dotace od krajů Staročeská pouť 12,90
 Kap.2_limit skalní masiv Šeptouchov 2252,00
 Kap.2_limit Zabezpečení skal Pivovarská ul 6901,00
 Kap.2_prodej majetku strojně-technologické části   ČOV 5099,00
 Kap.2_Poplatek za užívání veřej.prostranství 18,00
 Kap.2_Neinvestiční přijaté dotace od krajů dotace DPS 188,00
 kap.2_Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí  nem. Háj -665,00
 kap.2_nájem lesy 425,00
 kap.2_Rekonstrukce zahrad MŠ 750,00
 kap.2_převod fin. prostředků z účtu nájemného ATOS 945,10
 kap.2_převod  fin.prostředků z hospodářské činnosti města 159,20

 Upravený rozpočet 88215,70

Rozpočtová opatření č.ZM03_RO02 var.3
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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 64309,70

25.4.2007 Rozpočtové opatření_ZM02_RO01 2365,40

18.06.07 Rozpočtové opatření_ZM03_RO02 17716,90
 kap.2_Inv.archivace a zálohování  313,10
 Kap.2_ investiční akce „skalní masiv Šeptouchov“ 2501,70
 Kap.2_ investiční akce „Zabezpečení skal Pivovarská ul“ 7513,10
 kap.2_Inv. Tělocvična Plácky 1100,00
 kap.2_ostatní služby SDH                           30,00
 kap.2_ostatní kulturní akce Setkání u stromečku 5,00
 kap.2_ostatní kulturní akce Rezerva 3,00
 kap.2_ostatní kulturní akce Staročeská pouť 47,90
 kap.2_ostatní kulturní akce Ledečsko 2007-2008 476,00
 kap.2_IC turistické známky 18,00
 kap.2_Opravy MÚ aut,budovy                         600,00
 kap.2_Konzult. služby - bytové hosp.               300,00
 kap.2_inv_příspěvek prof. Hasičům                      300,00
 kap.2_Opravy a udržování poliklinika                           473,70
 Kap.3_správa hřbitova - starý                      196,30
 Kap.3_údržba skládky Rašovec                       84,50
 Kap.3_svoz odpadu AVE                              200,00
 Kap.3_Zimní úklid komunikací                       1328,00
 Kap.3_Letní úklid komunikací                       5,00
 Kap.3_Dopravní značení - obnova                    25,00
 Kap.2_ investiční akce „Rekonstrukce zahrad MŠ“ 794,00
 Kap.2_ investiční akce „výtah smuteční obř.síň“ 205,00
 Kap.2_příspěvek na obnovu kulturních památek čp.72 100,00
 prozatím rezerva 1097,60

 Upravený rozpočet 84392,00

Rozpočtová opatření č.ZM03_RO02 var.3

Financování
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Úprava výdajů

Popis t.Kč

kontrolní součet 0,00

Splátky úvěrů
Popis t.Kč
ČS 7 180,00
Fond rozvoje bydlení 165,00
SFŽP 1000,00
Celkem splátky úvěrů 8 345,00

Zdroje
Popis t.Kč

Převaha příjmů 3 823,70
půjčka na pozemky 3 298,00
Zůstatek ZBÚ k 1.1. 1 223,30
Celkem příjmy 8 345,00

Zpracoval: Ing. Nácovský
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Změna závazných ukazatelů ZM ke dni:
(závazné ukazatele rozpočtu pro ZM) 18.6.2007

 SR UR UR
záv.ukazatele 
vč.všech změn

Příjmy ZM ZM_25.4.07 ZM_18.6.07  
Popis t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč
Třída 1 - daňové příjmy 49 834,00  18,00 49 852,00
Třída 2 - nedaňové příjmy 7 016,00  18,00 7 034,00
Třída 3 - kapitálové příjmy 300,00  5099,00 5 399,00
Třída 4 - dotace 11 678,70 1670,10 12581,90 25 930,70
     
Celkem příjmy 68 828,70 1 670,10 17 716,90 88 215,70

Výdaje     
Popis t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč
mzdové výdaje - kap.11 - MÚ (zaměstnanci) 10 788,50   10 788,50
mzdové výdaje - kap.12 -  zastupitelé 1 620,50   1 620,50
mzdové výdaje - kap.14 - dohody 104,00   104,00
mzdové výdaje - kap.15 - OS Pečovatelská služba 2 286,50   2 286,50
mzdové výdaje - kap.16 - volby 0,00   0,00
mzdové výdaje - kap.17 - OS VPP 647,00   647,00
mzdové výdaje - kap.18 - OS SHD 82,00 60,00  142,00
mzdové výdaje - kap.20 - refundace 7,00   7,00
mzdové výdaje - kap.21 - OS knihovna 853,50   853,50
mzdové výdaje - kap.22,23,24,25,26,29 - OS 
inf.centrum 1 308,00   1 308,00
mzdové výdaje - kap.27 - kronika 14,00  14,00
mzdové výdaje - kap.28 - LN 5,00   5,00
Výdaje kapitola 1 17 716,00 60,00 0,00 17 776,00
běžné výdaje - kap.31 - finance 4 622,90  300,00 4 922,90
běžné výdaje -kap.41,43,44,46,47,71 - vnitřní správa 10 421,00 218,10 2703,20 13 342,30
běžné výdaje -kap.48 - volby 0,00   0,00
běžné výdaje - kap.51,52,53,54,55,56 - OS inf.centrum 404,30 5,00 18,00 427,30
běžné výdaje - kap.61 - PO Škola 124,30   124,30
běžné výdaje - kap.61 - PO Škola příspěvek 3 923,00   3 923,00
běžné výdaje - kap.62 - PO Školka 75,00   75,00
běžné výdaje - kap.62 - PO Školka příspěvek 1 261,00   1 261,00
běžné výdaje - kap.63 - OS knihovna 371,00   371,00
běžné výdaje - kap.64 - OS Pečovatelská služba 1 224,00   1 224,00
běžné výdaje - kap.65 - OS SHD 169,80  30,00 199,80
kapitálové výdaje - kap.45 - investice 8 368,70 1400,00 12726,90 22 495,60
Bězné výdaje kapitola 2 30 965,00 1 623,10 15 778,10 48 366,20
běžné výdaje - kap.81 - životní prostředí 4 930,90  196,30 5 127,20
běžné výdaje - kap.82 - odpadové hospodářství 1 748,70 800,00 284,50 2 833,20
běžné výdaje - kap.83 - komunikace 2 862,00 -663,00 1358,00 3 557,00
Výdaje kapitola 3 9 541,60 137,00 1 838,80 11 517,40
běžné výdaje - kap. 91 - soc. dávky stát 6 025,10   6 025,10
běžné výdaje - kap. 92 - soc. dávky MÚ 62,00   62,00
Výdaje kapitola 4 6 087,10 0,00 0,00 6 087,10
příspěvky ZM - kap.31 - 0,00 545,30 100,00 645,30
Celkem výdaje 64 309,70 2 365,40 17 716,90 84 392,00
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