
USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 17. září 2012 
4/2012/ZM 

 
 

I.  ZM bere na vědomí: 
4.2012/16ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. 
4.2012/17ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o 
přijatých usneseních rady města 12-16/2012/RM. 
4.2012/18ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí přehled projektů, 
na které jsme žádali podporu formou dotace za rok 2012. 
4.2012/19ZM-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 2012 za období 1/2012 - 8/2012.  
4.2012/20ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí rozhodnutí RM ze 
dne 17. 9. 2012 ve věci výběru dodavatele na „Vybudování sítě varovného a vyrozumívacího 
systému pro město Ledeč nad Sázavou“. 
 
 

II.  ZM schvaluje: 
4.2012/93ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o umístění reklamy ve 
sportovní hale tělocvičny při ZŠ Nádražní v Ledči nad Sázavou po dobu 5 let v celkové výši 
25.000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
4.2012/94ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů darovací smlouvu, kde 
předmětem daru je účelově vázaná finanční částka ve výši 47.780,- Kč na nákup schodolezu, 
kterou poskytuje Nadace Charty 77 se sídlem Melantrichova čp. 5, Praha 1 a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy. 
4.2012/95ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. c) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančního 
příspěvku z prostředků vyčleněných ZM – TJ Kovofiniš  - na „provozní náklady“ ve výši 
140.000,- Kč. 
4.2012/96ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. c) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančního 
příspěvku z prostředků vyčleněných ZM – paní Urbanové z Kožlí na „provozování služeb pro 
rodinu a domácnost“ ve výši 20.000,- Kč. 
4.2012/97ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančního 
příspěvku z prostředků vyčleněných ZM –  o.s. MOLEKUL – mírné oživení ledečské kultury 
na „kulturní akce 2012“ ve výši 40.000,- Kč. 
4.2012/98ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. c) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančního 
příspěvku z prostředků vyčleněných ZM – TJ Sokol na „energie“ ve výši 40.000,- Kč. 
4.2012/99ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. j) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí neinvestiční dotace 
z Fondu Vysočina ve výši 15.000,- Kč na grantový program „Regionální kultura 2011“ a 
pověřuje starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem příslušné smlouvy. 
4.2012/100ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí neinvestiční dotace 



z Kraje Vysočina ve výši 70.000,- Kč na pomocný analytický přehled a pověřuje starostu 
města Mgr. Petra Vaňka podpisem příslušné smlouvy. 
4.2012/101ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí neinvestiční dotace 
z Kraje Vysočina ve výši 20.000,- Kč na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR a pověřuje 
starostu města Mgr. Petra Vaňka podpisem příslušné smlouvy. 
4.2012/102ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí peněžního daru pro 
Základní školu Ledeč nad Sázavou ve výši 2.051,-Kč.  
4.2012/103ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
j) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace z Kraje 
Vysočina na grantový projekt Arboretum pro Základní školu Ledeč nad Sázavou ve výši 
28.509,10,- Kč. 
4.2012/104ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, navýšení příspěvku 
z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Základní škola Ledeč nad 
Sázavou o 30.560,10 Kč. 
4.2012/105ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, navýšení příspěvku 
z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou příspěvkové organizaci Středisko volného času Ledeč 
nad Sázavou o 15.000,- Kč. 
4.2012/106ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančního 
příspěvku za umístění obyvatelů Ledče n. S. v Domově důchodců ve Světlé nad Sázavou 
v roce 2012 v celkové výši 60.000,- Kč. 
4.2012/107ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou projednalo návrh na rozpočtová 
opatření č. ZM04_120917 a tento návrh na základě ustanovení § 84 odst. 2, písmeno b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje, včetně tabulky 
„Rozpočtová opatření č. ZM04_120917“, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
4.2012/108ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, závazné ukazatele 
rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na rok 2012, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
4.2012/109ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 
4) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo s fi. Mopos 
Communications, a.s. Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice, IČ: 262 22 396, za cenu 
3.039.727,- Kč bez DPH. 
4.2012/110ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene uložení plynárenského zařízení STL s VČP Net, s.r.o, se sídlem Hradec 
Králové, Pražská třída čp. 485, zastoupené RWE Distribuční služby s.r.o. se sídlem Brno, 
Plynárenská čp. 499, na pozemku  parc. číslo 322/5 v kat. území Obrvaň, za částku ve výši 
1.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  
4.2012/111ZM-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 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby s firmou 
ČEZ Distribuce a.s. Děčín  na pozemcích parc.č. poz. 1956/1,1965/1 a 1965/11  v kat. území 
Ledeč nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  
4.2012/112ZM-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 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností T-Mobile Czech 
Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, Praha 4,  na pozemek parc.č. poz. 1956/1v kat. území Ledeč 
nad Sázavou a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.  



4.2012/113ZM-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.st. 
173 v k.ú. Ledeč nad Sázavou (ul. Na Potoce) manželům E. aj. Š., bytem Ledeč nad Sázavou 
za cenu 50,-Kč/m2 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
4.2012/114ZM-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. 913/9 v kat. území Ledeč nad Sázavou, panu Ing. J. Ď. a O. Ď. bytem Praha za částku 
600,- Kč/m2 + prodej PRIS pilíře za částku 23.227,00 Kč a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy. 
4.2012/115ZM-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. 2136/3  v k.ú. Ledeč nad Sázavou (ul. Zdeňka Fibicha 
u prodejny). 
4.2012/116ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, směnu  části pozemku 
parc.č. 2596/9 ve vlastnictví pana Ing. A. N., bytem Praha za části pozemků parc. č. poz.  
2598/2  a  2599/1 ve vlastnictví města, vše v kat. území  Ledeč nad Sázavou a pověřuje 
starostu města podpisem směnné smlouvy.  
4.2012/117ZM-s) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu  s §  85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatný převod 
pozemků parc. č.poz. 2339/15 a parc.č.  poz. 883 a parc.č. poz. 882/3 v kat. území Ledeč nad 
Sázavou od paní L. M., bytem Havlíčkův Brod a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. 
4.2012/118ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí daru - převod 
pozemků parc. č. poz. 828/23, 892/5 a 893, vše v kat. území Ledeč nad Sázavou v lokalitě 
biokoridoru Hutního potoka od České republiky – ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 
2. 
4.2012/119ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bezúplatný převod 
nemovitosti spoluvlastnického podílu pozemku v rozsahu 2/28 pozemkové parcely číslo 
2073/14 – ostatní plocha, manipulační plocha v k. ú. Ledeč nad Sázavou, od České republiky 
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží čp. 390/42, 
Praha 2 a pověřuje starostu města podpisem příslušných smluv včetně doložek.  
4.2012/120ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění „Prohlášení vlastníka“ o 
vymezení jednotek k domu čp. 109 na pozemku parc. č. st. 327, drobných staveb na pozemku 
parc. č. st. 327 a pozemku parc. č. st. 327 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 341 m2 
v kat. území Ledeč nad Sázavou. 
4.2012/121ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 85 
písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  prodej bytů v obytném domě 
čp. 109 na pozemku parc. č. st. 327, drobných staveb na pozemku parc. č. st. 327 a pozemku 
parc. č. st. 327 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 341m2 v kat. území Ledči nad Sázavou 
za cenu „nákladovou“ dle znaleckého posudku vypracovaného soudním znalce Ing. 
Jaroslavem Bělohradským, Husovo náměstí č. 63, Ledeč nad Sázavou: 
 

1) Bytová jednotka č. 109/1 v bytovém domě Husovo náměstí č. p. 109 v Ledči nad Sázavou 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6263/29018 na společných částech domu, drobných 
staveb a pozemku parc. č. st. 327 a stejným spoluvlastnickým podílem na zastavěném 
pozemku st. 327 v  k. ú. Ledeč nad Sázavou   
kupující : SJM P. F., a M. F., oba bytem Ledeč nad Sázavou 
Cena:   246.230,00 Kč 
 

2) Bytová jednotka č. 109/2 v bytovém domě Husovo náměstí č. p. 109 v Ledči nad Sázavou 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4365/29018 na společných částech domu, drobných 



staveb a pozemku parc. č. st. 327 a stejným spoluvlastnickým podílem na zastavěném 
pozemku st. 327 v  k. ú. Ledeč nad Sázavou   
kupující:  M. Z., bytem Ledeč nad Sázavou 
Cena:   172.670,00 Kč 
3) Bytová jednotka č. 109/3  v bytovém domě Husovo náměstí č. p. 109 v Ledči nad Sázavou 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6280/29018 na společných částech domu, drobných 
staveb a pozemku parc. č. st. 327 a stejným spoluvlastnickým podílem na zastavěném 
pozemku st. 327 v  k. ú. Ledeč nad Sázavou   
kupující:  SJM M. D. a  M. D., oba  bytem Ledeč nad Sázavou  
Cena:   246.990,00 Kč 
4) Bytová jednotka č. 109/4  v bytovém domě Husovo náměstí č. p. 109 v Ledči nad Sázavou 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4815/29018 na společných částech domu, drobných 
staveb a pozemku parc. č. st. 327 a stejným spoluvlastnickým podílem na zastavěném 
pozemku st. 327 v  k. ú. Ledeč nad Sázavou   
kupující:  F. J., bytem Ledeč nad Sázavou 
Cena:   192.470,00 Kč 
5) Bytová jednotka č. 109/5 v bytovém domě Husovo náměstí č. p. 109 v Ledči nad Sázavou 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7295/29018 na společných částech domu, drobných 
staveb a pozemku parc. č. st. 327 a stejným spoluvlastnickým podílem na zastavěném 
pozemku st. 327 v  k. ú. Ledeč nad Sázavou   
kupující:  SJM J. B. a M. B., bytem Ledeč nad Sázavou 
Cena:   192.470,00 Kč 
4.2012/122ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje  v souladu § 85 písm. 
a)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, prodej jiné stavby 
(dřevníky)  v Ledči nad Sázavou ul. 28. října u domu čp. 400, na pozemku parc. č. 453/3 v k. 
ú. Ledeč nad Sázavou vlastníků bytů v čp. 400 a v čp. 1290.  
4.2012/123ZM-s) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu s § 84 odst. 
4) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Návrh základních 
kritérií pro tvorbu zadávací dokumentace k veřejné zakázce - Regenerace zeleně města 
Ledeč nad Sázavou“, který předložila firmy GRANT plus s.r.o., Nádražní 397, 580 01 
Havlíčkův Brod, s tím, že návrh základních kritérií bude doplněn o text „A který, má-li formu 
akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10%“.  
 
 
 

III.  ZM neschvaluje: 
4.2012/6ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85 písm. 
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančního 
příspěvku z prostředků vyčleněných ZM – FK Kovofiniš Ledeč nad Sázavou na „Městské 
slavnosti“. 
4.2012/7ZM-ne) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou neschvaluje v souladu s § 85 písm. 
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí finančního 
příspěvku z prostředků vyčleněných ZM – Nadačnímu fondu kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Číhošti na „opravy nebo údržbu kostela a fary v Číhošti“. 
4.2012/8ZM-ne) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou neschvaluje 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. 106/1  v k.ú. Habrek (na konci obce u 
křižovatky na Obrvaň).  
 
 
 
 



IV.  ZM vydává: 
4.2012/2ZM-vy) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou vydává v souladu s § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou 
vyhlášku Města Ledeč nad Sázavou č. 2/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 
1/2008, kterou se měnila obecně závazná vyhláška č. 5/2003, o místních poplatcích.  
 
 

V. ZM zmocňuje: 
4.2012/1ZM-zm) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou zmocňuje v souladu s §84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostu města Mgr. Petra 
Vaňka podpisem smlouvy o dílo na akci „Vybudování sítě varovného a vyrozumívacího 
systému pro město Ledeč nad Sázavou“ s fi. Mopos Communications, a.s. Rokycanova 2798, 
530 02 Pardubice, IČ: 262 22 396, za cenu 3.039.727,- Kč bez DPH. 
 
 

VI.  ZM pověřuje: 
4.2012/1ZM-p) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou pověřuje v souladu s §84 odst. 4 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostu města Mgr. Petra 
Vaňka jednáním s ředitelkou Oblastní charity Havlíčkův Brod ve věci vyřešení pohledávky 
města Ledeč nad Sázavou za Oblastní charitou Havlíčkův Brod s titulu úpravy prostor po 
stacionáři Petrklíč v MŠ Stínadla. 
 
 

VII.  ZM doporu čuje: 
4.2012/2ZM-do) Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou doporučuje v souladu  s § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, projednat se žadateli 
možnost pouze pronájmu (části)  pozemku parc. č. 106/1  v k.ú. Habrek (na konci obce u 
křižovatky na Obrvaň).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Petr Vaněk           Martin Píbil 
  starosta města              ověřovatel usnesení      

 
 
 
V Ledči nad Sázavou dne 17. 9. 2012 
Zapsala: Lenka Malá 

 

 

 

 

 

 



Rozpočtová opat ření č.ZM04_1200917                                                        
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 K č 

 

  Schválený rozpo čet 61 311 164,00  

30.01.12 Rozpo čtová opat ření č.ZM01_RO01                                                                          0,00  

02.04.12 Rozpo čtová opat ření č.ZM02_RO02                                                                          2 723 240,00  

25.06.12 Rozpo čtová opat ření č.ZM03_RO03                                                                          3 344 216,38  

17.09.12 Rozpo čtová opat ření č.ZM04_RO04                                                                          200 929,10  

  Neinvestiční přijaté dotace od krajů 15 000,00  

  Neinv.přij.dot.z všeob.pok.správy st.roz 70 000,00  

  Neinv.přij.dot.z všeob.pok.správy st.roz 20 000,00  

  dar.smlouva  ZŠ  2 051,00  

  arboretum ZŠ 28 509,10  

  Příjmy z prodeje pozemků 133 020,00  

  Příjmy z prodeje ost.DHIM 839 900,00  

  Popl. za prov.výh.hr.přístroj -1 500 000,00  

  Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 118 225,00  

  Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 18 472,00  

  Poplatek z ubytovací kapacity 6 500,00  

  prodej zboží_Muzeum 13 434,00  

  prodej zboží ZTV Plácky 23 227,00  

  dopravní obslužnost 40 825,00  

  nájem Autobusová čekárna ČSAD 48 580,00  

  dividendy VAK 120 606,00  

  Přijaté pokuty ze živ.prostředí 20 500,00  

  ostatní přijaté vratky 5 000,00  

  tržby z prodeje DHIM MěK 4 334,00  

  tržby z prodeje DHIM provoz MÚ 38 480,00  

  Tříděný odpad EKO-KOM 34 266,00  

  nahodilé příjmy 100 000,00  

  Upravený rozpo čet 67 579 549,48  

  



    

Rozpočtová opat ření č.ZM04_1200917                                                         

Úprava výdaj ů  
Na základě schválených záměrů vyplývajících z potřeb provést úpravu schváleného rozpočtu 
následovně: 

 

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

 

  Schválený rozpo čet 59 319 164,00  

30.01.12 Rozpo čtová opat ření č.ZM01_RO01                                                                          1 057 820,00  

02.04.12 Rozpo čtová opat ření č.ZM02_RO02                                                                          10 837 643,00  

25.06.12 Rozpo čtová opat ření č.ZM03_RO03                                                                          4 056 516,38  

17.09.12 Rozpo čtová opat ření č.ZM04_RO04                                                                          395 255,36  

  příspěvky souhrnné SVČ 15 000,00  

  IS konzultační služby 2 456,00  

  PHM provoz MÚ 1 137,00  

  cestovné provoz MÚ 286,00  

  školení provoz MÚ 3 600,00  

  platy MÚ (úředníci) platy 22 670,00  

  platy MÚ (úředníci) Sociální pojištění 5 250,00  

  platy MÚ (úředníci) Zdravotní pojištění 1 890,00  

  platy MÚ (úředníci) platy 32 711,00  

  materiál provoz MÚ 20 000,00  

  příspěvky souhrnné ZŠ 2 051,00  

  příspěvky souhrnné ZŠ_Arboretum 24 232,73  

  příspěvky souhrnné ZŠ_Arboretum 4 276,37  

  znalecké posudky 20 000,00  

  svoz komunálního odpadu  150 000,00  

  Materiál VPP 40 000,00  

  příspěvek_darovací sml._Světlá nad Sázav 60 000,00  

  investice_ČOV Háj 300 000,00  

  investice_ZUŠ 10 700,00  

  investice_DPS 288 000,00  

  letecké snímky 35 000,00  

  investice_rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ -460 000,00  

  příspěvky_Molekul  40 000,00  

  příspěvky Urbanová 20 000,00  

  ZM_příspěvky Kovofiniš 140 000,00  

  příspěvky_TJ Sokol 40 000,00  

  materiál WC 20 000,00  

  náklady řízení 20 000,00  

  voda Hřbitov NH 40 000,00  

  optická síť LeNet -10 700,00  

  platy zam. (neúředníci) platy VPP -200 000,00  

  platy zam. (neúředníci)soc. poj. VPP -60 000,00  

  platy zam. (neúředníci) zdrav.poj. VPP -40 000,00  

  ostatní služby Kultura všeobecně -193 304,74  

  Upravený rozpo čet 75 666 398,74  

  



    

Rozpo čtová opat ření č.ZM04_1200917                                                          

    
Financování    

    

Úprava výdaj ů   

Popis Kč   

kontrolní sou čet  0,00   

    

Splátky úv ěrů    

Popis t.Kč   

ČS 1 992 000,00   

Celkem splátky úv ěrů 1 992 000,00   

    

Zdroje    

Popis t.Kč   

příjmy - výdaje -8 086 849,26   

Zůstatek ZBÚ k 1.1. 10 078 849,26   

Celkem p říjmy 1 992 000,00   

    
Zpracovala : Jaroslava Fialová    

 



 

Změna závazných ukazatel ů ZM ke dni: 17.9.2012
(závazné ukazatele rozpo čtu pro ZM)

SR UR UR UR UR
záv.ukazatele vč.všech 

změn

Příjmy ZM ZM_30.1.12 ZM_2.4.12 ZM_25.6.12 ZM_17.9.12

Popis Kč Kč Kč Kč Kč Kč

Třída 1 - daňové příjmy 44 684 000,00 2 000 000,00 300 000,00 -1 356 803,00 45 627 197,00
Třída 2 - nedaňové příjmy 10 062 064,00 -530 000,00 1 090 000,00 451 303,00 11 073 367,00
Třída 3 - kapitálové příjmy 0,00 578 240,00 598 200,00 972 920,00 2 149 360,00
Třída 4 - dotace 6 565 100,00 675000,00 1356016,38 133509,10 8 729 625,48

Celkem p říjmy 61 311 164,00 0,00 2 723 240,00 3 344 216,38 200 929,10 67 579 549,48
Výdaje

Popis Kč Kč Kč Kč Kč Kč

platové výdaje - kap.11 - MÚ (zaměstnanci) 11 789 500,0 62 521,00 11 852 021,00
platové výdaje - kap.12 -  zastupitelé 1 609 500,0 1 609 500,00
platové výdaje - kap.14 - dohody Barborka 135 000,0 135 000,00
platové výdaje - kap.15 - OS Pečovatelská služba 2 369 000,0 2 369 000,00
platové výdaje - kap.17 - OS VPP 761 500,0 -300 000,00 461 500,00
platové výdaje - kap.18 - OS SDH 94 000,0 94 000,00
platové výdaje - kap.20 - refundace 12 000,0 12 000,00
platové výdaje - kap.21 - OS knihovna 856 000,0 856 000,00
platové výdaje - kap.22,23,24,25,26,29 - OS inf.centrum 943 500,0 943 500,00
platové výdaje - kap.27 - kronika 11 000,0 11 000,00
platové výdaje - kap.28 - LN 7 500,0 7 500,00
sociální fond 661 848,0 661 848,00

běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.1 7 427 800,0 0,0 500 000,0 0,0 -197 948,7 7 729 851,3

běžné výdaje - souhrnně - OS inf.centrum 659 300,0 0,0 122 640,0 0,0 20 000,0 801 940,0

běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola 120 000,0 120 000,00
běžné výdaje - kap.1_61 - PO Škola příspěvek 4 946 000,0 7 820,00 0,00 30 560,10 4 984 380,10
běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka 328 600,0 328 600,00
běžné výdaje - kap.1_62 - PO Školka příspěvek 1 740 000,0 1 740 000,00
běžné výdaje - kap.1 - PO Středisko volného času 420 000,0 19 048,00 114 792,00 15 000,00 568 840,00
běžné výdaje - kap.1 - PO ZUŠ 0,0 8 000,00 8 000,00
běžné výdaje - kap.1_63 - OS knihovna 336 500,0 336 500,00
běžné výdaje - kap.1_65 - OS SDH 180 000,0 30 000,00 0,00 210 000,00
Celkem kap.1 35 408 548,00 37 820,00 649 688,00 114 792,00 -369 867,64 35 840 980,36
běžné výdaje - kap.31 - finance 2 137 500,0 29 618,00 26 000,00 40 000,00 2 233 118,00
běžné výdaje - souhrnně - vnitřní správa kap.2 6 743 300,0 0,0 43 368,0 136 000,0 41 423,0 6 964 091,0

běžné výdaje - kap.64 - OS Pečovatelská služba 1 371 000,0 1 371 000,00
běžné výdaje - volby 0,0 0,00
Celkem kap.2- vnit řní správa,PO,OS…bez inv.a p řísp. 10 251 800,00 0,00 72 986,00 162 000,00 81 423,00 10 568 209,00
kapitálové výdaje - kap.45 - investice,opravy,DHIM 300 000,00 1 000 000,00 5 641 885,00 3 725 594,38 173 700,00 10 841 179,38
příspěvky ZM - kap.31 - 388 000,00 20 000,00 597 000,00 54 130,00 300 000,00 1 359 130,00
běžné výdaje - kap.81 - životní prostředí 2 813 016,0 4 036 084,00 60 000,00 6 909 100,00
běžné výdaje - kap.82 - odpadové hospodářství 6 161 800,0 -160 000,00 150000,00 6 151 800,00
běžné výdaje - kap.83 - komunikace 3 966 000,0 3 966 000,00
Celkem b ěžné výdaje OVŽP 12 940 816,00 0,00 3 876 084,00 0,00 210 000,00 17 026 900,00
běžné výdaje - kap. 91 - soc. dávky stát 0,0 0,00
běžné výdaje - kap. 92 - soc. dávky MÚ 30 000,0 30 000,00
Celkem sociální dávky 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
Celkem výdaje 59 319 164,00 1 057 820,00 10 997 643,00 4 056 516,38 395 255,36 75 666 398,74


