
USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 28. listopadu 2007 
5/2007/ZM 

 
 
 
 
I. ZM bere na vědomí : 
5.2007/23ZM-b)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  bere na vědomí informaci starosty města 
Stanislava Vrby o rezignaci pana ing. Ladislava Ivana na členství v zastupitelstvu města Ledeč nad 
Sázavou k 13.9.2007 a nástupu druhého náhradníka z téže volební strany č.4 KDU-ČSL pana 
Jaroslava Poborského na uvolněný mandát v zastupitelstvu města Ledeč nad Sázavou.  
5.2007/24ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty města 
Stanislava Vrby o plnění úkolů z minulých zasedání zastupitelstva města z 14.8.2006, 18.6.2007 a 
17.9.2007.   
5.2007/25ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty města 
Stanislava Vrby o přípravě akce „Sportovní centrum – přístavba bazénu a relaxačního centra“ v Ledči 
nad Sázavou s firmou ARCHITEP Hradec Králové.  
5.2007/26ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí výklad rozhodnutí Rady 
města Ledeč nad Sázavou č. 13.2007/RM až 18.2007/RM.   
5.2007/27ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty města 
Stanislava Vrby o ukončených investičních akcích města v roce 2007. 
5.2007/28ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci starosty města 
Stanislava Vrby o průběhu a výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Nakládání s odpady“.   
5.2007/29ZM-b)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  bere na vědomí zprávu starosty města 
Stanislava Vrby o plnění příkazů starosty č.07/07/02 a 07/08/08  k odstranění nedostatků zjištěných při 
mimořádné inventarizaci majetku IT.  
5.2007/30ZM-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 a 17.9.2007 s termínem plnění 5.11.2007.  
5.2007/31ZM-b)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  bere na vědomí informaci starosty města 
Stanislava Vrby o rozhodnutí kraje Vysočina zajišťovat Lékařskou službu první pomoci od 1.1.2008 
v krajských nemocnicích. 
5.2007/32ZM-b)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  bere na vědomí zprávu starosty města 
Stanislava Vrby o naplňování Komunitního plánu sociálních služeb v Ledči nad Sázavou. 
5.2007/33ZM-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 - 
10/2007.  
 5.2007/34ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu se zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rezignaci Mgr. Josefa Ježka na členství ve finančním výboru.    
 
II. ZM schvaluje : 
5.2007/109ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst.4 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr rekonstrukce dětského hřiště školní družiny při ZŠ 
Nádražní v Ledči nad Sázavou a umožnění jeho využití pro veřejnost k termínu 30.6.2008. 
5.2007/110ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84, odst. 4 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, žádost krajské příspěvkové organizace Centrum – 
dům dětí a mládeže Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242 o finanční příspěvek na činnost v roce 
2007 ve výši 30.000,- Kč.   
5.2007/111ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření smluv č.1 – 6 dle zadávací dokumentace veřejné 
zakázky „Nakládání s odpady“ s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Praha 2. Rumunská 1, 
která předložila nabídku na období 2008 - 2009 s nejvýhodnější cenou  5.960.539,92 Kč bez DPH.  
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5.2007/112ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 96 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, Jednací řád kontrolního výboru zastupitelstva města Ledeč 
nad Sázavou dle podkladového materiálu č. ZM-5/2007-09. 
5.2007/113ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, změnu termínu uzavření kupní smlouvy s BILLA na prodej 
pozemků a nemovitostí v lokalitě Hrnčíře z 31.12.2007 na 31.3.2008 s tím, že dodatek ke smlouvě o 
smlouvě budoucí kupní s BILLA bude předložen na prosincovém zasedání zastupitelstva města.   
5.2007/114ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darování 80.000,- Kč Městu Světlá nad Sázavou na pobyt 
ledečských občanů v domově důchodců Sociálního centra Světlá nad Sázavou za rok 2007.   
5.2007/115ZM-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 pro Základní 
školu Ledeč nad Sázavou na nákup kompenzačních pomůcek ve výši 53.000,- Kč. 
5.2007/116ZM-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 pro Městský 
úřad Ledeč nad Sázavou na technické zabezpečení kontaktních míst veřejné správy CZECH POINT- 
matrika  ve výši 50.000,- Kč. 
5.2007/117ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová opatření 
č. ZM05_RO4 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. 
5.2007/118ZM-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, změnu závazných ukazatelů rozpočtu 
dle podkladového materiálu č.ZM-05/2005-15. 
5.2007/119ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písmeno a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, směnit pozemky : 
a) 1.smluvní strana - Město Ledeč nad Sázavou předává do vlastnictví 2. smluvní strany pozemky 
parc.č.1946/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 233 m2 dle geom. plánu č. 1763/63/2006 
z 31.5.2006, díl „d“ o výměře 733 m2 z parcely č. 1946/4 sloučený do parc.č. 1946/6 a díl „c“ o 
výměře 479 m2 z parc.č. 1946/6 dle geom. plánu č. 1769-63/2006 z 25.7.2006 – celkem 1445 m2, vše 
v kat. území Ledeč nad Sázavou a 2. smluvní strana LECOM LEDEČ, a.s. Ledeč nad Sázavou je 
přijímá do svého vlastnictví. 
 b) 2. smluvní strana - LECOM LEDEČ, a.s. Ledeč nad Sázavou předává do vlastnictví 1. smluvní 
strany nemovitosti – pozemky parc.č. 1978/1- orná půda o výměře 492 m2, parc.č. 2659 – orná půda o 
výměře 438 m2 včetně stavby skleníku, pařeniště a parc.č. 1975/4 – orná půda o výměře 165 m2 dle 
geom. plánu č.zak. 1769-63/2006 z 25.7.2006 – celkem 1095 m2, vše v kat. území Ledeč nad Sázavou 
a 1. smluvní strana –Město Ledeč nad Sázavou je přijímá do svého vlastnictví. 
5.2007/120ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písmeno a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, směnit část pozemku parc.č. 2078/5 ve vlastnictví 
Města Ledeč nad Sázavou za části pozemků parc.č. 2078/85 a 2078/86 ve vlastnictví firmy ASO, spol. 
s r.o. Ledeč nad Sázavou,  vše v kat. území Ledeč nad Sázavou s tím, že geometrický plán zajistí firma 
na vlastní náklady  včetně správního poplatku za návrh na vklad do katastru nemovitostí. 

        5.2007/121ZM-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 smlouvě budoucí kupní na část 
pozemku parc.č. 1230/25 v k.ú. Ledeč nad Sázavou v lokalitě průmyslové zóny, a to za cenu 250,- 
Kč/m2 dle předloženého návrhu s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po vydání a nabytí právní 
moci územního rozhodnutí. Nebude-li příslušné územní rozhodnutí vydáno a nenabude-li 
právní moci nejpozději do 30. 6. 2008, závazek smluvních stran uzavřít kupní smlouvu 
zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany dodatečně jinak, po zahájení stavby.  
5.2007/122ZM-s)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 85  písmeno a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje přijetí finančního příspěvku od firmy Pro-Sin, 
s.r.o. Roztoky ve výši 400.000,- Kč na investiční akce města s tím, že bude uzavřena smlouva o úhradě 
příspěvku na rozvoj městské infrastruktury, kde bude uvedena konkrétní investiční akce. 
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5.2007/123ZM-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. 318/5 v kat. území 
Souboř o výměře  cca 20 m2 (podle geometrického zaměření), paní Daně Matoulkové za cenu 100,- 
Kč/m2 s tím, že náklady se zaměřením a poplatky zaplatí kupující. 
5.2007/124ZM-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 nájmu nemovitosti č. 65/2007  
na pozemku parc.č. st. 48 o výměře 291 m2 v kat. území Souboř, za cenu 2.619,- Kč/rok včetně 
doplatku nájmu za období od 1.1.2005 do 31.12.2007 ve výši 5.238,- Kč a dále trvá na odkoupení 
pozemku v souladu s unesením ZM č. 5.2005/62ZM-s) ze dne 22.8.2005. 
5.2007/125ZM-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 smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene č. IE-12-2002102/VB/12 s firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín  na věcné břemeno spočívající 
v právu zřizovat a provozovat zařízení distribuční soustavy  na pozemcích parc.č. 2324/1 a 1982/1 
v kat.území Ledeč nad Sázavou za částku 2.600,- Kč + DPH. 
5.2007/126ZM-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  na pozemcích parc.č. PK 2243, PK 929, 1217, 2243/3, 738/1 
v kat.území Ledeč nad Sázavou za částku 3.900,- Kč +DPH a částku 2.700,- Kč +DPH. 
5.2007/127ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písmeno a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odměnu neuvolněnému zastupiteli města panu 
Jaroslavu Poborskému ve výši 260,- Kč měsíčně za výkon funkce zastupitele. 
 
 
III. ZM volí : 
5.2007/2ZM-v) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí v souladu s § 84 odst. 2 písmeno l) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Ing. Petra Stránského za člena Finančního výboru 
Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou. 
 
 
IV. ZM navrhuje : 
5.2007/3ZM-nv) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou navrhuje v souladu s § 84 odst. 2 písmeno 
g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Mgr. Petra Vaňka za člena Dozorčí rady 
společnosti TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. 
 
 
V. ZM ukládá : 
5.2007/19ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 odst.4 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, oddělení majetku a investic připravit investiční záměr na 
provedení rekonstrukce dětského hřiště školní družiny při Základní škole Ledeč nad Sázavou 
v Nádražní ulici a dvou dětských hřišť na sídlišti Stínadla a Na Rámech a zařadit tyto akce do návrhu 
rozpočtu na rok 2008. 
Termín: 31.1.2008                                                       Zodpovídá: Zdena Čubanová, OdMaI  
5.2007/20ZM-u)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  ukládá starostovi města Stanislavu 
Vrbovi  projednat s lékaři možnost zřízení víkendové LSPP na poliklinice v Ledči nad Sázavou a 
připravit na příští zasedání zastupitelstva města návrh na její zajišťování z prostředků města Ledče nad 
Sázavou a obcí mikroregionu Ledečsko. 
Termín: 19.12.2007                                                       Zodpovídá: Stanislav Vrba, starosta  
5.2007/21ZM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá odboru majetku a investic zajistit 
zpracování  dokumentace pro územní řízení na parcely pro rodinné domky v lokalitě Plácky I  a podat 
žádosti na VČE, VČP Net H.Králové a VaK H.Brod o zajištění přípojek. 
Termín: 31.1.2008                                                       Zodpovídá: Zdena Čubanová, OdMaI  
5.2007/22ZM-u)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá pracovní komisi pro městský web 
ve složení Stanislav Vrba, Karel Šrámek, MVDr. Pavel Vrbka, Ing. Pavel Nácovský, Vidu Gunaratna 
a ing. Petr Stránský vyhodnotit náměty členů zastupitelstva města na změny ledečského webu a 
připravit návrh řešení na příští zasedání zastupitelstva města. Termín pro zaslání námětů: 7. 12. 2007. 
Termín: 19.12.2007                                                       Zodpovídá: Stanislav Vrba, starosta 
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VI. ZM neschvaluje : 
5.2007/5ZM-n)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, vyhlášení záměru finanční podpory pro poskytovatele 
služby Handicaptaxi v roce 2008, jak je uvedena v Komunitním plánu sociálních služeb. 
5.2007/6ZM-n) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení panu Luboši 
Cudlínovi, bytem Obrvaň 36, Ledeč nad Sázavou z důvodu nesouladu jeho žádosti s podmínkami 
čerpání z Fondu rozvoje bydlení.  
5.2007/7ZM-n)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou  neschvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, úhradu za bezesmluvní užívání pozemku pod 
vodojemem v Souboři parc.č. st. 48 o výměře 291 m2 v kat. území Souboř ve výši 12.753,- Kč za 
období od 24.5.1991 do 31.12.2005.  
 
 
VII. ZM pověřuje : 
5.2007/1ZM-p) 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 k zveřejněnému průzkumu na 
městském webu a v Ledečských novinách za účelem zjištění zájmu o službu Handicaptaxi. 
 
 
VIII. ZM odkládá : 
5.2007/4ZM-o) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá  v souladu s § 84 odst. 4 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  uzavření kupní smlouvy s firmou MMPI, a.s., Ke Koudelce 
464/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov,  za cenu 1,- Kč na pozemek parc.č. 229/19 o výměře 1187 m2 v kat. 
území Habrek do vyřešení problému se svodem dešťových vod. 
5.2007/5ZM-o) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou odkládá v souladu s § 84  zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  zařadit do rozpočtu Města Ledeč nad Sázavou na rok 2008 
(2009) částku ve výši 426.500,- Kč + inflace na dokončení komunikace k 12 RD na pozemku parc.č. 
229/19 v kat. území Habrek. 
 
 
 
 
 

Stanislav Vrba          Ing. Zdeněk Tůma 
   starosta města                předseda návrhové komise 
 
 
V Ledči nad Sázavou dne 28. listopadu 2007 
Zapsala : Lenka Ryšavá 
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Rozpočtová opatření č.ZM05_RO04                                                                 

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 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  

28.11.07 Rozpočtové opatření_ZM05_RO04 -1420,20  

  příjmy za služby 50,80  
  tržby z prodeje zboží 76,90  
  příjmy z pronájmů pozemků 120,90  
  příjmy z pronájmů ost. nemovitostí 856,90  
  přijatá sankční platby ŽP 77,50  
  ostatní příjmy z vlastní činnosti - Ples 37,30  
  příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí 543,00  
  dotace na činnost ZŠ 53,00  
  dotace na činnost MÚ 50,00  
  Neinvestiční přijaté dotace od krajů SDH 8,60  
  sociální dávky z kraje Vysočina  -3525,10  
  úřad práce 230,00  

  Upravený rozpočet 88583,70  
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Rozpočtová opatření č.ZM05_RO04                                                                 

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  

28.11.07 Rozpočtové opatření_ZM05_RO04 -628,20  

pouze přesun z kap.43 na kap.45 kap2.subkap.43..opravy  MÚ -1100,00  
pouze přesun z kap.43 na kap.45 kap2.subkap45.opravy  MÚ 1100,00  
  úroky ze splátek SAP,Citrix, sportovní hala 72,50  
  byt,nebyt.hospodářství 78,10  
  nájemné pozemku pod kinem  -4,70  
  Kino – srážková voda 13,90  
  MÚ – daně, převody, služby 233,70  
  nerozdělená rezerva kap.2 -1 097,60  
  penále MÚ, pojištění, bank.poplatky 7,10  
  kronika, kultura, ZS, pivní slavnosti 574,80  
  provoz DPS elektřina 17,30  
  Poliklinika, vodné a služby 39,50  
  OS Infocentrum, zboží na prodej 38,00  
  navýšení příspěvku ZŠ z dotace 53,00  
  běžné výdaje MŠ (lednice, nábytek) 51,10  
  akceschopnost SDH z dotace 8,60  
  Investice – doúčtování za lávku 1,30  
  investice – projekt II.etapa Šeptouchov 46,50  
  investice Nákup pozemků 314,00  
  Investice - Parkoviště - Barborka FÚ 36,00  
  investice – zajištění skal u trati ČD 200,00  
  investice - server pro CITRIX na splátky 630,90  

  
investice-server pro CITRIX na splátky  
vratka úroků -119,40  

  investice ZS – požadavky HZS, zábradlí  25,30  
  investice - server pro SAP na splátky 512,10  
  investice-server pro SAP na splátky vratka úroků -64,60  
  investice Síť ZŠ 37,40  
  příspěvek DD Světlá (4x 20.000) 80,00  
  Splátka dluhu TJ Kovofiniš 250,00  
  životní prostředí, VPP, nový hřbitov 25,90  
  odpadové hospodářství 836,20  
  soc. dávky -3 525,10  
pouze přesun z kap.30 na kap.32 ostatní služby starý hřbitov  -111,00  
pouze přesun z kap.30 na kap.32 dopravní značení 111,00  
  Upravený rozpočet 85552,00  
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Rozpočtová opatření č.ZM05_RO04                                                                 

Financování   
 

    
Úprava výdajů   

Popis t.Kč   
kontrolní součet  0,00   
    
Splátky úvěrů    
Popis t.Kč   
ČS 7 380,00   
Fond rozvoje bydlení 165,00   
SFŽP 1000,00   
Celkem splátky úvěrů 8 545,00   
    
Zdroje    
Popis t.Kč   
Převaha příjmů 3 031,70   
půjčka na pozemky 3 298,00   
půjčka na splátku Citrix,SAP 992,00   
Zůstatek ZBÚ k 1.1. 1 223,30   
Celkem příjmy 8 545,00   
    
Zpracoval: L.Štěpánková    
 



Změna závazných ukazatelů ZM ke dni:   
28.11.2007      
(závazné ukazatele rozpočtu pro ZM)       
       

  
Schválený 
rozpočet UR UR UR UR

závazné 
ukazatele  

Příjmy ZM ZM25.4.07 ZM 18.6.07 ZM 17.9.07 ZM5.11.07   
Popis t.Kč 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 1 220,30 9 232,50
Třída 3 - kapitálové příjmy 300,00   5099,00 99,00 543,00 6 041,00
Třída 4 - dotace 11 678,70 1670,10 12581,90 283,00 -3183,50 23 030,20
Celkem příjmy 68 828,70 1 670,10 17 716,90 1 788,20 -1 420,20 88 583,70
Výdaje - Popis t.Kč 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 -IC 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 0,00 17 776,00
běžné výdaje - kap.31 - finance 4 622,90   300,00   153,00 5 075,90
běžné výdaje -kap.41,43,44,46,47,71 10 421,00 218,10 2703,20 26,30 -249,60 13 119,00
běžné výdaje -kap.48 - volby 0,00         0,00
běžné výdaje - kap.51,52,53,54,55,56 – IC 404,30 5,00 18,00 55,20 51,90 534,40
běžné výdaje - kap.61 - PO Škola 124,30         124,30
běžné výdaje - kap.61 - PO ZŠ příspěvek 3 923,00       53,00 3 976,00
běžné výdaje - kap.62 - PO Školka 75,00       51,10 126,10
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       17,30 1 241,30
běžné výdaje - kap.65 - OS SHD 169,80   30,00   8,60 208,40
kapitálové výdaje - kap.45 - investice 8 368,70 1400,00 12726,90 1397,70 1619,50 25 512,80
Bězné výdaje kapitola 2 30 965,00 1 623,10 15 778,10 1 479,20 1 704,80 51 550,20
běžné výdaje - kap.30 - životní prostředí 4 930,90   196,30 299,50 25,90 5 452,60
běžné výdaje - kap.31 – odpad. Hospod. 1 748,70 800,00 284,50 559,50 836,20 4 228,90
běžné výdaje - kap.32 - komunikace 2 862,00 -663,00 1358,00 -550,00   3 007,00
Výdaje kapitola 3 9 541,60 137,00 1 838,80 309,00 862,10 12 688,50
běžné výdaje - kap. 40 - soc. dávky stát 6 025,10       -3 525,10 2 500,00
běžné výdaje - kap. 41 - soc. dávky MÚ 62,00         62,00
Výdaje kapitola 4 6 087,10 0,00 0,00 0,00 -3 525,10 2 562,00
příspěvky ZM - kap.31 - 0,00 545,30 100,00 0,00 330,00 975,30
Celkem výdaje 64 309,70 2 365,40 17 716,90 1 788,20 -628,20 85 552,00
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