
USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 17. září 2007
4/2007/ZM

I. ZM bere na vědomí :  
4.2007/15ZM-b)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  bere na vědomí informaci starosty 
města Stanislava Vrby o rezignaci paní Mgr. Marie Čuchalové na členství v zastupitelstvu města 
Ledeč  nad  Sázavou  k 1.9.2007 a  rezignaci  1.  náhradníka  z téže  volební  strany č.4  KDU-ČSL 
ing.Ladislava Ivana na uvolněný mandát v zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou k 13.9.2007. 
4.2007/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu plnění úkolů 
zastupitelstva města z 18.6.2007. 
4.2007/17ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad rozhodnutí Rady 
města Ledeč nad Sázavou ze schůzí č. 9/2007/RM až 12/2007/RM.
4.2007/18ZM-b)  Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad Sázavou bere  na  vědomí  informaci  starosty 
města  Stanislava Vrby o přípravě  investiční akce BILLA.  
4.2007/19ZM-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,  Inventarizační zápis z mimořádné inventury 
IT  a  Příkaz  starosty  města  č.07/08/08  k odstranění  nedostatků  zjištěných  při  mimořádné 
inventarizaci majetku IT. 
4.2007/20ZM-b)  Zastupitelstvo   města  Ledeč  nad Sázavou  bere na vědomí  zprávu předsedy 
kontrolního  výboru  ing.  Jana  Drápely  o  plnění  úkolů  uložených  na  posledním  zasedání 
zastupitelstva města dne 18.6.2007 s termínem plnění 15.9.2007. 
4.2007/21ZM-b)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  bere na vědomí informaci starosty 
města Stanislava Vrby o organizačních a personálních změnách a stanovení kompetencí vedení 
úřadu na Městském úřadu Ledeč nad Sázavou schválených radou města k termínu 3.9.2007. 
4.2007/22ZM-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 - 8/2007. 

II. ZM schvaluje :  
4.2007/85ZM-s)   Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zrušení veřejné zakázky „Nakládání s odpady na 
území Města Ledeč nad Sázavou a odstranění odpadů ze svozové oblasti zadavatele“ schválené 
zastupitelstvem města dne 11.10.2006.
4.2007/86ZM-s)   Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, podání správní žaloby ke krajskému soudu na 
rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatele veřejné 
zakázky „Nakládání s odpady na území Města Ledeč nad Sázavou a odstranění odpadů ze svozové 
oblasti zadavatele“
4.2007/87ZM-s)   Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad Sázavou schvaluje  v souladu s  §  84 odst.  4 
zákona č.  128/2000 Sb. o obcích,  v platném znění,  použití  zadávací  dokumentace  na veřejnou 
zakázku „Nakládání s odpady na území Města Ledeč nad Sázavou a odstranění odpadů ze svozové 
oblasti zadavatele“ ve znění schváleném zastupitelstvem města 11.10.2006.



4.2007/88ZM-s)   Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad Sázavou schvaluje  v souladu s  §  84 odst.  4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 38 odst.2 zákona 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách  v platném  znění  zveřejnění  výzvy  k podání  nabídky  k  veřejné  zakázce  „Nakládání 
s odpady na území Města Ledeč nad Sázavou a odstranění odpadů ze svozové oblasti zadavatele“ 
na úřední desce města Ledeč nad Sázavou.
4.2007/89ZM-s)   Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad Sázavou schvaluje  v souladu s  §  84 odst.  4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  na veřejnou zakázku „Nakládání s odpady na 
území  Města  Ledeč  nad  Sázavou  a  odstranění  odpadů ze  svozové  oblasti  zadavatele“  obeslat 
následují firmy :
1. SITA MORAVIA a.s, Holzova 14 ,628 00 Brno, 
2. AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ s.r.o. Praha 2, 
3. REMONDIS s.r.o, Praha,
4. COMPAG VOTICE s.r.o, Kaplířová 789, 259 01 Votice,
5. Marius Pedersen a.s., Malé náměstí 124,  500 03 Hradec Králové,
6. .A.S.A. Dačice s.r.o. U Stadionu 50/V., 380 01 Dačice
7. Služby Pardubice, s.r.o.
4.2007/90ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s §  84 odst. 2 
písmeno p) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, veřejnoprávní smlouvu mezi městy 
Ledeč nad Sázavou a Světlá nad Sázavou o  rozšíření územní  působnosti světelské městské policie 
na území města Ledeč nad Sázavou na období do 31.12.2008.
4.2007/91ZM-s)  Zastupitelstvo města  Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84,  odst.  1 
zákona  128/2000  Sb.,  o  obcích,  v platném  znění,  přistoupení  krajské  organizace  Gymnázium, 
Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou do metropolitní sítě LeNet za 
předpokladu uhrazení jednorázového vstupního poplatku, který bude sloužit k úhradě nákladů na 
položení chrániček DHPE na chybějících trasách.  
4.2007/92ZM-s)  Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  projednalo  návrh  na  rozpočtová 
opatření č. ZM04_RO3 na rok 2007 a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2, písmeno b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje.
4.2007/93ZM-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-04/2007-16.
4.2007/94ZM-s)   Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad Sázavou  schvaluje v souladu s  §  84 odst.  4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  rozšíření „Pravidel města Ledeč nad Sázavou“ 
o vytváření  a  použití  účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení  na území  města  Ledeč nad 
Sázavou dle čl. V. odst. 3 – závazný vzor smlouvy o ustanovení navazující na čl. V. odst. 2 – lhůta 
a režim splácení o toto znění :
čl. 4) smlouvy se doplňuje :
Půjčku  lze  splatit  i  před  dohodnutým termínem na  základě  dodatku  ke  smlouvě  o  půjčce,  za 
předpokladu,  že  bude  uhrazena  celá  smluvní  částka,  tj.  včetně  úroků za  celé  smluvní  období. 
Schválení dodatku ke smlouvě si vyhrazuje rada města.
4.2007/95ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, úhradu nákladů na odstranění havarijního stavu 
společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. jako svůj 75% podíl  na  vstupním schodišti do bytu 
ing.  Znojemské  na  ledečském  hradě  s tím,  že  zbývajících  25%  uhradí  druhý  společník  fi. 
AQUACOMP HARD s.r.o. Ledeč nad Sázavou a práci provede firma TS Ledeč nad Sázavou, 
s.r.o., kde je město 100% vlastníkem.
4.2007/96ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona  č.  128/2000  Sb.  o  obcích,  v platném znění,  urbanistickou  studii  zasíťování  parcel  pro 
výstavbu rodinných domků v lokalitě Plácky 1 od firmy DRUPOS za cenu 55.000,- Kč.



4.2007/97ZM-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 
(uložení vodiče) u pozemku parc. číslo  229/1 (PK286/1) v kat.území Habrek za cenu 500,- Kč.
4.2007/98ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písmeno a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s.  Děčín  na věcné břemeno spočívající  v právu zřizovat a 
provozovat zařízení  distribuční  soustavy (uložení  vodiče a osazení stávající  rozvodné skříně) u 
pozemků  parc.  číslo   PK905/6,  PK  2243  a  budovy  čp.  644  na  pozemku  parc.číslo  st.  697 
v kat.území Ledeč nad Sázavou za cenu 1500,- Kč.
4.2007/99ZM-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 
(uložení vodiče)u pozemku parc. číslo  PK 905/6 v k.ú. Ledeč nad Sázavou za cenu 500,- Kč.
4.2007/100ZM-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 
(uložení vodiče)u pozemku parc. číslo  54/43 v kat.území Habrek za cenu 600,- Kč.
4.2007/101ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  v souladu s § 85 písm. a), zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje koupi pozemků parc. č. PK 916 o výměře 7794 
m2, PK 917 o výměře 392 m2 a PK 918 o výměře 83 m2 (celkem 8269m2) v lokalitě Plácky v kat. 
území Ledeč nad Sázavou od paní Věry Sladkovské, Ledeč nad Sázavou za cenu 90 Kč/m2.
4.2007/102ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 85 písmeno 
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,  bezúplatný převod pozemku parc.č. 1650/80 
– ostatní komunikace o výměře 180 m2 od  státu prostřednictvím  Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových a pověřuje starostu města Stanislava Vrbu podpisem smlouvy a doložky.
4.2007/103ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 39 odst. 1, 
zákona č.  128/2000 Sb. o obcích,  v platném znění,  zveřejnění záměru města  odprodat 11 bytů 
v domě čp. 400 v ulici 28. října v Ledči nad Sázavou. 
4.2007/104ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu s § 85 písmeno a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odprodej části pozemku parc.č. 2291/4 –ostatní 
plocha o výměře  45 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou,  manželům Panským, bytem Ledeč nad 
Sázavou,, za cenu 100,- Kč/m2 s tím, že podklady o geometrickém zaměření předloží kupující.
4.2007/105ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 85 písmeno 
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření darovací smlouvy s fyzickou osobou 
panem Ing. Františkem Hortem, Ledeč nad Sázavou na pozemky parc.č. 1622/4 o výměře 1221 m2 

a parc.č. 1622/5 o výměře 534 m2, oba vedeny jako ostatní plocha v kat. území Ledeč nad Sázavou, 
jako  kompenzaci  k vyrovnání  nároků za  zrušenou kupní  smlouvu  z 13.3.2002 uzavřenou  mezi 
Městem  Ledeč  nad  Sázavou  a  nesprávně  formulovanou  druhou  stranou,  Ing.  František  Hort 
REGATECH pod obchodním jménem.
4.2007/106ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst.  4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zařazení komunikace Kozlov – Vrbka v k.ú. 
Souboř a Vrbka do silniční sítě Města Ledeč nad Sázavou.
4.2007/107ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst.  4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, převedení místní komunikace  Kozlov – Vrbka 
v k.ú. Souboř a Vrbka   do silniční sítě Kraje Vysočina.



4.2007/108ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s § 85 písmeno 
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, bezúplatné převedení pozemků ve vlastnictví 
Města Ledeč nad Sázavou – parc.č.  ZE 320 o výměře 1533 m2, ZE 430/1 o výměře 2263 m2, ZE 
430/2 o výměře 72 m2, parc.č. 430/1 – ost.plocha, ost. kom. o výměře 472 m2, 430/3 – ost. plocha, 
ost. kom. o výměře 316 m2, 430/4 – ost. plocha, ost. kom. o výměře 103 m2, 430/5 – ost. plocha, 
ost. kom. o výměře 4515 m2, 430/11– les o výměře 82m2, 430/13 – ost. plocha, ost. kom. o výměře 
881 m2, 430/14 – ost. plocha, ost. kom. o výměře 503 m2, 430/15 – ost. plocha, ost. kom. o výměře 
276 m2 v kat. území Vrbka Kraji Vysočina.

III. ZM vyhlašuje :  
4.2007/2ZM-vy)   Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  vyhlašuje v souladu  s  §  84  odst.4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 2. výběrové řízení pro rok 2007 v souladu s čl. 
IV.odst. 2 a 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 18.9.2007 do 19.10.2007.

IV. ZM zmocňuje :  
4.2007/11ZM-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 
dodatku smlouvy s firmou AVE CZ na zajištění služby „Nakládání s odpady“, kterým se smlouva 
prodlužuje do 31.12.2007.
4.2007/12ZM-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 
dodatku  smlouvy  s firmou  .A.S.A.  na  pronájem a  provoz sběrného  dvora,  kterým se  smlouva 
prodlužuje do 31.12.2007.
4.2007/13ZM-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 k podpisu smluv 
o půjčce společnosti Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. ve výši příspěvků poskytovaných v minulých 
letech na opravy ledečského hradu. O tyto půjčky bude navýšeno základní jmění ve společnosti 
Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 

V. ZM ruší :  
4.2007/3ZM-r)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  ruší v souladu s § 85 písmeno a)  své 
usnesení  č.  V/3.2006/66ZM-s)  z 19.6.2006,  kterým  schválilo  bezúplatné  převedení  pozemku 
parc.č. 1622/5 – ostatní plocha o výměře 534 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou. 

VI. ZM deleguje :  
4.2007/1ZM-dg)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  deleguje v souladu s § 84 odst.  2 
písmeno f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, starostu města Stanislava Vrbu jako 
zástupce města na mimořádnou valnou hromadu a.s. Úpravna vody Želivka konanou dne 27. září 
2007 od 9:00 hodin v Hulicích. 



VII. ZM jmenuje :  
4.2007/1ZM-jm)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou jmenuje komisi pro otevírání obálek, 
výběr  ze  zájemců  a  posouzení  a  hodnocení  nabídek  v zadávacím  řízení  veřejné  zakázky 
„Nakládání s odpady na území Města Ledeč nad Sázavou a odstranění odpadů ze svozové oblasti 
zadavatele“ : včetně určení náhradníků: 
komise                                                           náhradníci
Ing. Jan Drápela                                            Ing. Petr Stránský
Josef Nechvátal                                             RNDr. Pavel Policar
Mgr. František Trpišovský                            Martin Píbil
Zástupce z MěÚ Chotěboř                             Karel Šrámek
Zástupce z MěÚ Světlá n.S.                          Jana Fotrová
Tajemník komise:  Ing. Břetislav Dvořák, vedoucí OVŽP MěÚ Ledeč nad Sázavou.    
Komise zahájí svoji činnost 24.9.2007 v 15:00 hodin, kdy jí bude předána zadávací dokumentace a 
jmenovací dekrety. První zasedání komise proběhne k termínu otvírání obálek 15.10.2007.

VIII. ZM neschvaluje:  
 4.2007/3ZM-n) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou   neschvaluje v souladu s § 84, odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Ledeč 
nad Sázavou Společenství vlastníků bytů čp. 571-573, ulice Jaroslava Haška na opravu střechy.
 4.2007/4ZM-n) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje  v souladu s § 85 písmeno a) 
zákona č.  128/2000 Sb.,  o obcích,  v platném znění,  odprodej  části  pozemku parc.č.  2078/21 –
ostatní plocha o výměře  42 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou,  manželům Popkovým, Ledeč nad 
Sázavou.
  

IX. ZM ukládá :  
4.2007/14ZM-u)  Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  ukládá  starostovi  města  Stanislavu 
Vrbovi  přednést na příštím zasedání   zastupitelstva  města  zprávu o splnění příkazů starosty  č. 
07/07/02 a 07/08/08.
Termín: 5.11.2007                                        Zodpovídá: Stanislav Vrba
4.2007/15ZM-u)  Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  ukládá  starostovi  města  Stanislavu 
Vrbovi   a  předsedovi  Kontrolního  výboru  ing.  Janu  Drápelovi  předložit  na  příští  zasedání 
zastupitelstva města návrh Jednacího řádu Kontrolního výboru.
Termín: 5.11.2007                                        Zodpovídá: Stanislav Vrba, ing. Jan Drápela
4.2007/16ZM-u)  Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  ukládá  starostovi  města  Stanislavu 
Vrbovi projednat možnou spolupráci s policií ČR v oblasti měření rychlosti ve městě.
Termín: 5.11.2007                                        Zodpovídá: Stanislav Vrba
4.2007/17ZM-u)  Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  ukládá  starostovi  města  Stanislavu 
Vrbovi  podniknout kroky pro získání  firmy na realizaci  zasíťování  parcel pro rodinné domky 
v lokalitě Plácky 1.
Termín: 5.11.2007                                        Zodpovídá: Stanislav Vrba
4.2007/18ZM-u)  Zastupitelstvo města  Ledeč nad Sázavou ukládá oddělení  majetku a  investic 
Odboru samosprávy Městského úřadu Ledeč nad Sázavou projednat s Realitní  kanceláří  Sever, 
s.r.o. odprodej bytů bytového domu čp. 400 bytů do osobního vlastnictví  v souladu s Mandátní 
smlouvou č. 75/98 s Realitní kanceláří Sever, s.r.o. ze dne 9.9.1998 
Termín: 31.10.2007                                        Zodpovídá: Ludmila Štěpánková



4.2007/19ZM-u)  Zastupitelstvo  města  Ledeč  nad  Sázavou  ukládá  starostovi  města  Stanislavu 
Vrbovi  svolat  pracovní komisi  pro převzetí  nemovitého majetku o.s.  TJ Kovofiniš  Ledeč nad 
Sázavou do majetku města Ledeč nad Sázavou.
Termín: 30.9.2007                                        Zodpovídá: Stanislav Vrba

X.      ZM odkládá :
4.2007/2ZM-o)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  odkládá v souladu s § 85 písmeno a) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, odprodej nemovitostí – pozemku parc.č. st. 693 
o výměře 109 m2 a na něm stojícího objektu (stodoly) OVD Jednota Havlíčkův Brod.
4.2007/3ZM-o)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  odkládá rozhodnutí  ve věci podání 
žádosti o členství v Národní síti zdravých měst ČR. 

Stanislav Vrba      Otto Vopěnka
  starosta města              předseda návrhové komise

V Ledči nad Sázavou dne 17. září 2007
Zapsala : Lenka Ryšavá



Rozpočtová opatření č.ZM04_RO03 var.1

Příjmy

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

17.09.07 Rozpočtové opatření_ZM04_RO03 1788,20
 kap2.Neinvest.náklady na žáky (dopl.za 2006) 101,70
 kap2.Přijaté neinvestiční dary chodník Žižkov 86,00
 kap2.SFŽP 10% pozastávka z akce Sadové úpravy Háj 146,50
 kap2.nahodilé příjmy 760,00
 kap2.EZS Městského muzea 34,80

kap2.Odvod výtěžku z provozování loterií 211,00
 kap2.Správní poplatky  VHP 217,00
 kap2. příjmy z prodeje bytů 99,00

kap2.příjmy z prodeje zboží IC 55,20
kap2.příjmy z pronájmu polikliniky 77,00

 Upravený rozpočet 90003,90

Úprava výdajů

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

 Schválený rozpočet 64309,70

25.4.2007 Rozpočtové opatření_ZM02_RO01 2365,40

18.6.2007 Rozpočtové opatření_ZM03_RO02 17716,90

17.9.2007 Rozpočtové opatření_ZM04_RO03 1788,20
 kap2.materiál IC (nákup zboží na prodej) 55,20
 kap2.investice EZS Městského muzea 58,00
 kap3.opravy Komunikace -1100,00
 kap2.opravy Komunikace 1100,00

pouze přesun z kap.31 na kap.45 kap2.subkap.31..opravy poliklinika, MÚ -1073,70
pouze přesun z kap.31 na kap.45 kap2.subkap45.opravy poliklinika, MÚ 1073,70

 kap2.oprava podlahy na ŠJ 125,00
kap2.studie Plácky 55,00

 kap2.chodník u Kroužka 86,00
 kap3.sečení trávy                                 244,50
 kap3.Nákup ostatních služeb                       55,00
 kap3.údržba skládky Rašovec                       59,50
 kap3svoz odpadu AVE                              500,00
 kap3.Letní úklid komunikací                       375,00
 kap3.Dopravní značení - obnova                    175,00

 Upravený rozpočet 86180,20



Rozpočtová opatření č.ZM04_RO03 var.1

Financování

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: LŠtěpánková

Změna závazných ukazatelů ZM ke dni: 17.9.2007
(závazné ukazatele rozpočtu pro ZM)



 SR UR UR UR
záv.ukazatele 
vč. změn

PŘÍJMY ZM 28.2.07 ZM_25.4.07 ZM_18.6.07 ZM_19.7.07  
Popis t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč t.Kč
Třída 1 - daňové příjmy 49 834,00  18,00 428,00 50 280,00
Třída 2 - nedaňové příjmy 7 016,00  18,00 978,20 8 012,20
Třída 3 - kapitálové příjmy 300,00  5099,00           99,00 5 498,00
Třída 4 - dotace 11 678,70 1670,10 12581,90 283,00 26 213,70
CELKEM PŘÍJMY 68 828,70 1 670,10 17 716,90 1 788,20 90 003,90
VÝDAJE      
Popis t.Kč 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 Pečov. 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 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 26,30 13 368,60
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 55,20 482,50
běžné výdaje - kap.61 - PO ZŠ 124,30    124,30
běžné výdaje - kap.61 - PO ZŠ příspěvek 3 923,00    3 923,00
běžné výdaje - kap.62 - PO MŠ 75,00    75,00
běžné výdaje - kap.62 - PO MŠ příspěvek 1 261,00    1 261,00
běžné výdaje - kap.63 - OS knihovna 371,00    371,00
běžné výdaje - kap.64 - OS Pečov. 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 1397,70 23 893,30
Bězné výdaje kapitola 2 30 965,00 1 623,10 15 778,10 1 479,20 49 845,40
běžné výdaje - kap.31 - životní prostředí 4 930,90  196,30 299,50 5 426,70
běžné výdaje - kap.32 – odpad. hospod. 1 748,70 800,00 284,50 559,50 3 392,70
běžné výdaje - kap.33 - komunikace 2 862,00 -663,00 1358,00 -550,00 3 007,00
Výdaje kapitola 3 9 541,60 137,00 1 838,80 309,00 11 826,40
běžné výdaje - kap. 40 - soc. dávky stát 6 025,10    6 025,10
běžné výdaje - kap. 41 - soc. dávky MÚ 62,00    62,00
Výdaje kapitola 4 6 087,10 0,00 0,00 0,00 6 087,10
příspěvky ZM - kap.31 - 0,00 545,30 100,00 0,00 645,30
CELKEM VÝDAJE 64 309,70 2 365,40 17 716,90 1 788,20 86 180,20


