
USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 26. září 2011 
5/2011/ZM 

 
 
 

I.  ZM bere na vědomí: 
5.2011/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
kontrole plnění usnesení zastupitelstva města 4/2011/ZM. 
5.2011/17ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
přijatých usneseních rady města 10/2011/RM – 12/2011/RM. 
5.2011/18ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí v souladu s §84 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyhodnocení 
plnění rozpočtu v roce 2011 za období 1/2011 - 8/2011.  
 
 

II.  ZM schvaluje: 
5.2011/112ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu s § 85 písm. 
b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost na  poskytnutí 
finančního příspěvku Mimochodem o.s. - na provoz divadla ve výši 10.000,- Kč. 
5.2011/113ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost na poskytnutí 
finančního příspěvku – Římskokatolická farnost – děkanství na krytí škody na kostele v 
Sačanech ve výši 5.000,- Kč. 
5.2011/114ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost na poskytnutí 
finančního příspěvku – TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou - na hrazení pronájmu tělocvičny ZŠ 
Nádražní ulice a sportovní haly Gymnázia v Koželské ulici za tréninkové hodiny a zápasy 
mládežnických družstev TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou a na úhradu části dopravních 
nákladů mládežnických družstev na soutěže do výše 100 000,- Kč. 
5.2011/115ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost na poskytnutí 
finančního příspěvku Občanské sdružení Přátelé Zahrádky ve výši 5.000,- Kč. 
5.2011/116ZM-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 101.724,48 Kč. 
5.2011/117ZM-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 z kraje Vysočina ve výši 
46.665,- Kč na pořízení učební pomůcky pro ZUŠ Ledeč nad Sázavou. 
5.2011/118ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí příspěvku z rozpočtu města 
Ledeč nad Sázavou na rok 2011 příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Ledeč nad 
Sázavou ve výši 66.665,- Kč. 
5.2011/119ZM-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 z kraje Vysočina 
k dotačnímu titulu „Program péče o krajinu“ ve výši 14.783,- Kč. 
5.2011/120ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, snížení příspěvku z rozpočtu 



města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Základní škola Ledeč nad Sázavou o -
134.460,- Kč. 
5.2011/121ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 
opatření č. ZM05_110926 a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2, písmeno b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje, včetně tabulky „Rozpočtová 
opatření 110926“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
5.2011/122ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, závazné ukazatele rozpočtu města 
Ledeč nad Sázavou na rok 2011, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
5.2011/123ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej bytu č. 8 v domě čp. 
400 v Ledči nad Sázavou ul. 28. října, panu V. M., bytem Ledeč nad Sázavou, za částku 
455.000,-Kč.  
5.2011/124ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu s § 39 odst. 
1) a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 
záměru prodeje části pozemku parc.č. 321/1 – ostatní plocha v kat. území Souboř u Ledče nad 
Sázavou. 
5.2011/125ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 
1) a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 
záměru prodeje pozemku parc. č. st. 56/2 a směnu části pozemku parc. č. 418/2 za část 
pozemku parc.č. 8 v k.ú. Vrbka. 
5.2011/126ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 39 odst. 
1) a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšení 
záměru prodeje části pozemku parc. č.418/1, části pozemku parc.č. 47 a části pozemku parc.č. 
st. 12 v k.ú. Vrbka. 
5.2011/127ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozemku 
parc. č. 332 – ostatní plocha, ostatní komunikace v kat. území Habrek (dle geometrického 
zaměření na vlastní náklady) za cenu 30,- Kč/m2 paní  M. L., bytem Staropramenná 27, Praha 
5 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
5.2011/128ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemků 
parc.č. 235/4 – zahrada, parc.č. 236/2 – zahrada a části pozemku parc. č. 424/1 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace.  Dle GP na vlastní náklady v kat. území Vrbka u Ledče nad 
Sázavou panu J. T., bytem Ledeč nad Sázavou, za cenu 30,- Kč/m2 a pověřuje starostu města 
podpisem kupní smlouvy. 
5.2011/129ZM-s) Rada města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej části pozemku parc.č. 
369  v k.ú. Obrvaň (dle geometrického zaměření na vlastní náklady) za cenu 30,- Kč/m2 
manželům B. a M. J., bytem Obrvaň a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
5.2011/130ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje  v souladu  s  § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemku 
parc.č. 1230/44 – orná půda o výměře 8.405 m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou společnosti 
MALDUS a.s., se sídlem Fügnerovo nám.č.3, Praha 2 za cenu 260,- Kč/m2 a pověřuje 
starostu města podpisem příslušných smluv. 
5.2011/131ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu  s § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů znění, darování pozemku 
parc. č. 1/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v kat. území Leština u Ledče nad Sázavou 
Obci Kozlov a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 



5.2011/132ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu  s  § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej pozemků parc. 
č. PK 1893 a PK 1685 v kat. území Ledeč nad Sázavou za 1.000,-Kč Českému rybářskému 
svazu, MO Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem příslušné smlouvy. 
5.2011/133ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu  s  § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů znění, bezúplatný 
převod pozemku parc.č. 239/1 v k.ú. Sychrov o výměře 4630 m2 od ČR – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Praha.  
5.2011/134ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů znění, bezúplatný převod 
pozemků v kat. území Ledeč nad Sázavou dle smlouvy č. 192/11 a dodatku č. 1 od České 
republiky - ÚZSVM a pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv včetně doložek. 
5.2011/135ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření budoucí smlouvy  o zřízení 
věcného břemene se společností ATOS spol. s r.o., Husovo náměstí č. 139, Ledeč nad 
Sázavou,   spočívající v právu umístění, zřízení a provozování zařízení podzemního zařízení 
rozvodu tepelné energie na pozemcích parc.č. 2078/21, 2078/25, 3135/5, 2136/9, 2140/6, 
2150/1, 2155/21 vše v kat. území Ledeč nad Sázavou a  pověřuje starostu města Mgr. Petra 
Vaňka  podpisem smlouvy. 
5.2011/136ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření budoucí smlouvy 
kupní na plynárenské zařízení –  ZTV Plácky I – 18 RD plynovod se společností VČP Net, 
s.r.o. se sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485 na pozemcích v kat. území Ledeč nad 
Sázavou a pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem smlouvy. 
5.2010/137ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 
4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy 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) na pozemcích parc. číslo 
875/4, 875/5, 875/6 v kat. území Ledeč nad Sázavou za cenu 1.240,- Kč + DPH a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy.  
5.2011/138ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy s Desire 
invest s.r.o., Na Děkance 2109/1, 128 00 Praha, na věcné břemeno, spočívající v právu 
umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (uložení  kabelového vedení vn) 
na pozemku parc. číslo 1230/25 v kat. území Ledeč nad Sázavou za dohodnutou cenu 
500.000,- Kč + DPH a  pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka  podpisem smlouvy. 
5.2011/139ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výkup pozemků parc.č. 
430/19 a 430/20 v kat. území Vrbka u Ledče nad Sázavou o celkové výměře 849 m2 a 
pozemku parc.č. 313/2 v kat. území Souboř o výměře 302 m2  za cenu 40, Kč/m2 a pověřuje 
starostu města podpisem příslušných smluv.  
5.2011/140ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 
4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, provedení opravy a 
rozšíření chodníku kolem RD č. 1004 na pozemcích parc.č. 906/5 a 906/6 v kat. území Ledeč 
nad Sázavou dle předloženého rozpočtu investorem – manželé Z. a E. G., bytem Ledeč nad 
Sázavou. 
5.2011/141ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh smlouvy na bezúplatné 
převedení nemovitostí ve vlastnictví Tělovýchovné jednoty Kovofiniš Ledeč nad Sázavou 
darovací smlouvou Městu Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 



s tím, že do 14. 10. 2011 dojde k fyzickému převzetí nemovitého majetku odpovědnými 
zaměstnanci MÚ Ledeč nad Sázavou. 
 

 

III.  ZM neschvaluje: 
5.2011/7ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 84 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zahájení přípravných prací na 
rekonstrukci opěrné zdi ulice Hradní a nedoporučuje ZM na rok 2012 zařadit do rozpočtu 
města. 
5.2011/8ZM-ne)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  neschvaluje  v souladu s § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nabídku převodu 
nemovitostí - část pozemku parc.č. 2310/6 o výměře cca 1620 m2, část panelové plochy na 
pozemku parc.č. 2310/6, část budovy na pozemku parc.č. st. 304 o výměře cca 180 m2 
sloužící jako skladiště zboží, část pozemku parc.č. st. 304 o výměře cca 180 m2 a rampu 
boční u koleje, vše na nádraží ČD v kat. území Ledeč nad Sázavou od společnosti České 
dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno. 
 
 

IV.  ZM ukládá : 
5.2011/1ZM-u) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ukládá v souladu s § 84 odst. 4) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, OdMI zpracování návrhu a 
potřebnosti opravy komunikací města. Zároveň doporučuje OdMI pokračovat v jednání 
s majiteli přilehlého tarasu v ulici Hradní. 
 
 

V. ZM promíjí : 
5.2011/1ZM-pr)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou promíjí v souladu s § 84 odst. 2 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a § 22 odst. 12 zákona 
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
odvod za porušení rozpočtové kázně uložený Oblastní charitě Havlíčkův Brod platebním 
výměrem č. 001/2011/OS v částce 1000,- Kč.  
 
 

VI.  ZM m ění : 
5.2011/3ZM-mě) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v znění pozdějších předpisů, mění usnesení č. 3.2011/57ZM-
s) za text „rozpočtová opatření č. ZM03_110427_var2“ doplňuje text „včetně přílohy – 
tabulky Rozpočtová opatření č. ZM03_110427_RO var2 a tabulky Podklady pro rozpočet 
roku 2011 Příspěvky část I a II, která je nedílnou součástí tohoto usnesení“. 
5.2011/4ZM-mě) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v znění pozdějších předpisů, mění usnesení č. 2.2011/25ZM-
s) za text „rozpočtová opatření č. ZM02_110228_var3“ doplňuje text „včetně přílohy – 
tabulky Rozpočtová opatření č. ZM02_110228_var3“, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení“ 
5.2011/5ZM-mě)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  mění  v souladu  s  § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení č. 4.2011/99ZM-s) 
ze dne 27. 6. 2011 prodej pozemku 913/11 o výměře 1117m2 v kat. území Ledeč nad Sázavou 
manželům T. a L. Z., bytem Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
 



5.2011/6ZM-mě)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  mění  v souladu  s  § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  usnesení č. 3.2011/67ZM-s) 
ze dne 27. 4. 2011 prodej pozemku st. 55/2 o výměře 5 m2  a část oploceného pozemku  parc. 
č.  418/17 o výměře 10 m2 v kat. území Vrbka za cenu 20,- Kč/m2 z manželů N., bytem Vrbka 
na paní S. B., bytem Vrbka a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
 
 

VII.  ZM pověřuje: 
5.2011/5ZM-po)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou  pověřuje v souladu s § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostu města, aby vstoupil 
v jednání s ČD, a.s., Regionální správa  majetku Brno o převodu části pozemku parc.č. 
2310/6, na kterém se nachází část místní komunikace pod nádražím  a část pozemku parc.č. 
2310/6 a to zhruba od přejezdu do Obrvaně až po bránu do firmy Švema, s.r.o., v k.ú. Ledeč 
nad Sázavou. Upřesnění by bylo provedeno geometrickým zaměřením.  
 
 

VIII.  ZM ruší: 
5.2011/7ZM-r) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 85 zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení č.4.2011/100ZM-s) ze dne 27. 
6. 2011, kterým byl schválen prodej bytu č. 8 v domě čp. 400 v Ledči nad Sázavou ul. 28. 
října, J. M., bytem Ledeč nad Sázavou.  
5.2011/8ZM-r) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou ruší v souladu s § 85  zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usnesení č. 5.2010/126ZM-s) ze dne 
13.9.2010 o  odkoupení pozemku parc.č. 708/1 v k.ú. Hradec o výměře 5115 m2 za částku 
30,- Kč /m2, od majitelky Mgr. I. V., Příbram VII. 
 
 

IX.  ZM up řesňuje: 
5.2011/1ZM-upř) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v znění pozdějších předpisů, upřesňuje usnesení č. 
2.2011/25ZM-s).  Celková částka příspěvků ve výši:475.363,- Kč se skládá z příspěvku „na 
záchranu kulturní památky „Domu č. p. 76“ Husovo náměstí 76, Ledeč nad Sázavou“ ve výši: 
35.233,-Kč usnesení č. 2.2011/38ZM-s), z příspěvku „na rekonstrukci střešního pláště na věži 
děkanského kostela sv. Petra a Pavla v Ledči nad Sázavou“ ve výši: 52.130,-Kč usnesení č. 
1.2011/6ZM-s), z „darovací smlouvy s Policií ČR na provoz Policie ČR, Obvodní oddělení 
Ledeč nad Sázavou na období 1/2011-12/2011“ ve výši: 188.000,-Kč usnesení č. 
2.2011/39ZM-s). Zbývající část 200.000,-Kč bylo vyčleněno k dispozici RM.  
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Petr Vaněk                Mgr. František Trpišovský 

  starosta města                 ověřovatel usnesení  
    
 
V Ledči nad Sázavou dne 26. 9. 2011 
Zapsala: Lenka Ryšavá 

 



Rozpočtová opat ření č.ZM05_110926                                                        
Příjmy 

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

Datum schválení rozpo čtové 
změny Popis rozpo čtové zm ěny Částka v tis. K č  

  Schválený rozpo čet 64 221 800,00  
28.02.11 Rozpo čtová opat ření č.ZM02_RO01                                                                          4 741 781,91  
27.04.11 Rozpo čtová opat ření č.ZM03_RO02                                                                          869 400,00  
27.06.11 Rozpo čtová opat ření č.ZM04_RO03                                                                          2 862 197,47  
26.09.11 Rozpo čtová opat ření č.ZM05_RO04                                                                          8 081 699,48  
  Dan z příjmů právnických osob za obce 6 665 770,00  
  arboretum ZŠ 101 724,48  
  inv.dotace ZUŠ 46 665,00  

Pojistné náhrady 37 685,00  
  Příjmy z prodeje pozemků 480 000,00  
  Ost. Neinv.př.transfery ze SR 14 783,00  
  vratka DPH 291 885,00  
  dotace na VPP 214 684,00  
  služby_Muzeum_vstupné věž 9 225,00  
  tržby MÚ za internet, fotokopie 3 491,00  
  prodej zboží_Muzeum 2 047,00  
  prodej zboží_IC 8 324,00  
  startovné SDH 11 000,00  
  nájem_Hus.16_Jandus 3 600,00  
  dividendy VAK 26 948,00  
  Přijaté pokuty 29 500,00  
  ostatní přijaté vratky 58 175,67  
  služby SVČ 37 500,00  
  služby_Hus.16_Jandus 14 900,00  
  nahodilé příjmy 23 792,33  
  Upravený rozpo čet 80 776 878,86  
 
Rozpočtová opat ření č.ZM05_110926                                                         
Úprava výdaj ů 
Na základě schválených záměrů vyplývajících z potřeb provést úpravu schváleného rozpočtu 
následovně: 
Datum schválení 
rozpo čtové zm ěny Popis rozpo čtové zm ěny Částka v tis. K č 
  Schválený rozpo čet 60 685 300,00 
28.02.11 Rozpo čtová opat ření č.ZM02_RO01                                                                          20 907 591,39 
27.04.11 Rozpo čtová opat ření č.ZM03_RO02                                                                          739 590,00 
27.06.11 Rozpo čtová opat ření č.ZM04_RO03                                                                          2 892 007,47 
26.09.11 Rozpo čtová opat ření č.ZM05_RO04                                                                          8 181 699,48 
  daně provoz MÚ 6 665 770,00 
  příspěvky souhrnné ZŠ_Arboretum 86 465,80 
  příspěvky souhrnné ZŠ_Arboretum 15 258,68 
  příspěvky souhrnné ZUŠ 46 665,00 
  opravy provoz MÚ 37 685,00 
  příspěvky souhrnné ZŠ -134 460,00 
  opravy ZŠ 134 460,00 
  elektřina Synagoga 65 300,00 
  opravy provoz MÚ -41 103,00 



  elektřina Muzeum 29 100,00 
  elektřina IC 14 100,00 
  DHIM provoz MÚ 13 490,00 
  materiál provoz MÚ -13 490,00 
  Havárie ŽP 105 435,00 
  opravy komunikací Barborka 300 000,00 
  ostatní služby, údržba a regener. zeleně 114 783,00 
  investice_povodňový plán 171 804,00 
  ZM_příspěvky Kovofiniš 100 000,00 
  příspěvek římskokatolická farnost 5 000,00 
  příspěvky_Mimochodem 10 000,00 

 
ZM_příspěvky Charita  HB  80 000,00 

  investice Nákup pozemků 46 040,00 
  DHIM SDH 30 000,00 
  materiál SDH 20 000,00 
  opravy_zabezpečení svahu Prof. hasiči -50 000,00 
  odvlhčení kostela v Zahrádce 5 000,00 
  elektřina autobusová čekárna Hus.nám. -1 765,00 
  elektřina Rašovec závodiště -714,00 
  elektřina Husovo 16 49 400,00 
  elektřina Barborka -2 680,00 
  elektřina NH -17 645,00 
  elektřina provoz MÚ 212 200,00 
  elektřina poliklinika 85 600,00 
  Upravený rozpo čet 93 406 188,34 

   Rozpo čtová opat ření č.ZM05_110926                                                         

  Financování 
 

  Úprava výdaj ů 
Popis t.K č 
kontrolní sou čet  0,00 

Splátky úv ěrů 
 Popis t.K č 

ČS 3 536 500,00 

Celkem splátky úv ěrů 3 536 500,00 

Zdroje 
 Popis t.K č 

Převaha příjmů -12 629 309,48 
Zůstatek ZBÚ k 1.1. 16 165 809,48 

Celkem p říjmy 3 536 500,00 

  Zpracovala : Jaroslava 
Fialová 
  



 

Změna závazných ukazatel ů ZM ke dni: 26.9.2011
(závazné ukazatele rozpo čtu pro ZM)

SR UR UR UR UR
záv.ukazatele vč.všech 

změn

Příjmy ZM ZM_28.2.11 ZM_27.4.11 ZM_27.6.11 ZM_26.9.11

Popis Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Třída 1 - daňové příjmy 44 722 000,00 1 000 000,00 6 665 770,00 52 387 770,00
Třída 2 - nedaňové příjmy 9 716 800,00 3 700 000,00 68 710,00 0,30 558 073,00 14 043 583,30
Třída 3 - kapitálové příjmy 50 000,00 1 000 000,00 480 000,00 1 530 000,00

Třída 4 - dotace 9 733 000,00 41781,91 800690,00 1 862 197,17 377 856,48 12 815 525,56

Celkem p říjmy 64 221 800,00 3 741 781,91 869 400,00 2 862 197,47 8 081 699,48 80 776 878,86
Výdaje

Popis Kč Kč Kč Kč Kč Kč

platové výdaje - kap.11 - MÚ (zaměstnanci) 11 799 600,00 300 000,00 12 099 600,00
platové výdaje - kap.12 -  zastupitelé 1 774 400,00 1 774 400,00
platové výdaje - kap.14 - dohody Barborka 135 000,00 135 000,00
platové výdaje - kap.15 - OS Pečovatelská služba 2 485 000,00 2 485 000,00
platové výdaje - kap.17 - OS VPP 754 000,00 754 000,00
platové výdaje - kap.18 - OS SDH 104 000,00 104 000,00
platové výdaje - kap.20 - refundace 12 000,00 12 000,00
platové výdaje - kap.21 - OS knihovna 898 500,00 898 500,00
platové výdaje - kap.22,23,24,25,26,29 - OS inf.centrum 1 160 400,00 1 160 400,00
platové výdaje - kap.27 - kronika 11 000,00 11 000,00
platové výdaje - kap.28 - LN 7 500,00 7 500,00

běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.1 6 593 100,00 0,00 0,00 110 635,00 0,00 6 703 735,00
běžné výdaje -kap.1_41 - IT 2 928 000,00 110 635,00 3 038 635,00
běžné výdaje -kap.1_43 - školení 400 000,00 400 000,00
běžné výdaje -kap.1_46 - kultura 3 174 300,00 3 174 300,00
běžné výdaje -kap.1_47 - kancelář starosty 90 800,00 90 800,00
běžné výdaje -kap.1 Sportovní stadion TJ 0,0 0,00

běžné výdaje - souhrnně - OS inf.centrum 567 800,00 130 000,00 -60 000,00 0,00 108 500,00 746 300,00
běžné výdaje - kap.1_51 - OS IC 317 000,00 14 100,00 331 100,00
běžné výdaje - kap.1_52- OS IC Muzeum 111 500,00 130 000,00 -60 000,00 29 100,00 210 600,00
běžné výdaje - kap.1_53 - OS IC Synagoga 41 300,00 65 300,00 106 600,00
běžné výdaje - kap.1_55 - OS IC WC 59 500,00 59 500,00
běžné výdaje - kap.1_56 - OS IC Hřiště u ZŠ 38 500,00 38 500,00
běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola 125 000,00 125 000,00
běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola příspěvek 4 796 000,00 17136,91 53 543,58 -32 735,52 4 833 944,97
běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka 328 600,00 328 600,00
běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka příspěvek 1 719 000,00 1 719 000,00
běžné výdaje - kap.1 - PO Středisko volného času 350 000,00 206 000,00 556 000,00
běžné výdaje - kap.1 - PO ZUŠ 0,00 20 000,00 46 665,00 66 665,00
běžné výdaje - kap.1_63 - OS knihovna 334 500,00 334 500,00
běžné výdaje - kap.1_65 - OS SDH 200 000,00 20 000,00 220 000,00
Celkem kap.1 34 155 400,00 147 136,91 -40 000,00 670 178,58 142 429,48 35 075 144,97
běžné výdaje - kap.31 - finance 2 255 900,00 612 879,00 30 690,00 -500 000,00 26 596,00 2 426 065,00

běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.2 6 577 800,00 0,00 0,00 0,00 6 950 080,00 13 527 880,00
běžné výdaje -kap.43 - vnitřní správa 4 352 800,00 6 864 480,00 11 217 280,00
běžné výdaje -kap.46 - KPOZ 96 000,00 96 000,00
běžné výdaje -kap.71 - poliklinika 2 129 000,00 85 600,00 2 214 600,00
běžné výdaje - kap.64 - OS Pečovatelská služba 1 471 000,00 1 471 000,00
běžné výdaje - volby 0 0,00
Celkem kap.2- vnit řní správa,PO,OS…bez inv. a přísp 10 304 700,00 612 879,00 30 690,00 -500 000,00 6 976 676,00 17 424 945,00
kapitálové výdaje - kap.45 - investice ,opravy ,DHIM 0,00 17 175 212,48 0,00 2 506 828,89 642 376,00 20 324 417,37
příspěvky ZM - kap.31 - 0,00 475 363,00 676 900,00 215 000,00 200 000,00 1 567 263,00
běžné výdaje - kap.81 - životní prostředí 3 537 400,00 2497000,00 220 218,00 6 254 618,00
běžné výdaje - kap.82 - odpadové hospodářství 5 161 800,00 5 161 800,00
běžné výdaje - kap.83 - komunikace 5 166 000,00 72000,00 5 238 000,00
Celkem b ěžné výdaje OVŽP 13 865 200,00 2 497 000,00 72 000,00 0,00 220 218,00 16 654 418,00
běžné výdaje - kap. 91 - soc. dávky stát 2 300 000,00 2 300 000,00
běžné výdaje - kap. 92 - soc. dávky MÚ 60 000,00 60 000,00

Celkem sociální dávky 2 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 360 000,00

Celkem výdaje 60 685 300,00 20 907 591,39 739 590,00 2 892 007,47 8 181 699,48 93 406 188,34


