USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
Výpis přijatých usnesení
z 66. jednání rady obce
dne 29. 11. 2017
RO doporučuje ZO:
1a/66/2017 – schválit pro akci „Výstavba kanalizace Rudník výkon činnosti TDI
a BOZP“ dodavatelem zakázky firmu za
předpokladu zdůvodnění mimořádně
nízké nabídkové ceny: Společnost pro
obec Rudník, vedoucí společník firma
TELMONT Nymburk s.r.o., za nabídkovou
cenu 840.000 Kč bez DPH.
Hlasování: 4–0–0
RO schvaluje:
1b/66/2017 – smlouvu o dílo, jejímž
předmětem je odborný autorský dozor
projektanta k realizaci akce „Výstavba
kanalizace Rudník – 1. část Arnultovice“ firmu Vodohospodářská, projekční,
inženýrská a konzultační kancelář
Trutnov, Ing. Jan Čížek, se sídlem Revoluční 208, Trutnov 541 01.
Hlasování: 4–0–0
1c/66/2017 – smlouvu o dílo, jejímž
předmětem je odborný autorský dozor
projektanta k realizaci akce „Výstavba
kanalizace Rudník – 2. část Bělidlo–Terezín–pošta“ firmu Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o., se sídlem Píšťovy
820, Chrudim III. 537 01.
Hlasování: 4–0–0
2a/66/2017 – smlouvu č. Z_
S24_12_8120058392 o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v souvislosti
s výstavbou autobusového terminálu.
Hlasování: 4–0–0
2b/66/2017 – splátkový kalendář
částky ve výši 6.440 Kč, která byla
vyčíslena jako škoda způsobená pronajímateli nedodržením povinnosti
nájemníka, a to ve 13 splátkách.
Hlasování: 4–0–0
2c/66/2017 – zveřejnění záměru
prodeje části pozemku p. p .č. 1815/1
– travní porost o výměře 434 m2, kat.
území Rudník.
Hlasování: 4–0–0
Výpis přijatých usnesení
z 67. jednání rady obce
dne 13. 12. 2017
RO schvaluje:
1a/6/2017 – „Smlouvu o právu k umístění a provedení stavby a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 5–0–0
1b/67/2017 – pronajmout nebytový
prostor v budově DPS – Rudník č. p.
75 (jedna místnost + sociální zařízení) o celkové výměře 38,13 m2, na
dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12.
2018. Cena za pronájem nebytového
prostoru 550 Kč/m2/rok (23,64 m2)
a 250 Kč/m2/rok (14,49 m2), ve smyslu
usnesení RO č. 2a/44/08 ze dne 13.
11. 2008.
Hlasování: 5–0–0
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1c/67/2017 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č. 2407/1
– trvalý travní porost o výměře 240
m2, v kat. území Rudník. Pachtovní
smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou, za 2 Kč/m2/rok, ve smyslu
usnesení RO č. 2h/43/08 ze dne 29.
10. 2008.
Hlasování: 5–0–0
1d/67/2017 – pronajmout (propachtovat) část pozemku p. p. č. 2347/34 –
travní porost o výměře 30 m2 (zahrádka
– 24 m2, zastavěná plocha pod kůlnou
– 6 m2), v kat. území Rudník. Pachtovní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za 2 Kč/m2/rok (24 m2) a 20 Kč/
m2/rok (6 m2), ve smyslu usnesení RO č.
2h/43/08 ze dne 29. 10. 2008.
Hlasování: 5–0–0
1h2/67/2017 – pronájem bytu č. 8
v Rudníku č. p. 494 na dobu určitou,
do 30. 4. 2018, podmínkou pro předání
klíčů od bytu je složení kauce (dvouměsíční nájemné vč. plateb za služby
spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 4–0–1
1i/67/2017 – pronájem bytu č. 6
v Rudníku č. p. 414, na dobu určitou,
do 30.04.2018, podmínkou pro předání
klíčů od bytu je složení kauce (dvouměsíční nájemné vč. plateb za služby
spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 4–0–1
1j/67/2017 – cenu služby pro rok
2018 za využití systému zavedeného obcí o nakládání s KO, dle OZV č.
1/2015 ve výši:
Využívání kontejnerů na tříděný odpad
515 Kč + DPH v zákonné výši, využívání popelnic na komunální odpad (1 ks)
1.721 Kč + DPH v zákonné výši, využívání kontejnerů na TO + 1 ks popelnice
na KO 2.236 Kč + DPH v zákonné výši
Hlasování: 5–0–0
2a/67/2017 – finanční dar předsedovi
kulturní komise panu Miroslavu Sedláčkovi ve výši 3.000 Kč, předsedovi
komise pro životní prostředí a rozvoj
obce panu Jiřímu Vondrákovi ve výši
3.000 Kč a předsedkyni komise pro
sociální záležitosti paní Lence Kordové
ve výši 3.000 Kč.
Hlasování: 5–0–0
2c1/67/2017 – pokrytí účetních odpisů ZŠ/MŠ Rudník za rok 2017 ve
výši 120.285 Kč a pokrytí doúčtování
odpisu na vyřazený kamerový systém
ve výši 26.751 Kč.
Hlasování: 5–0–0
2c2/67/2017 – odpisový plán na
kamerový systém dle předloženého
návrhu s dobou použitelnosti 10 let
a částkou ročního odpisu 708 Kč.
Hlasování: 5–0–0
2c3/67/2017 – odpisový plán na
krouhač zeleniny CL 52 – 230 V dle
předloženého návrhu s dobou použitelnosti 10 let a částkou ročního odpisu 721 Kč.
Hlasování: 5–0–0
2c4/67/2017 – odpisový plán na systém videotelefonů dle předloženého
návrhu s dobou použitelnosti 10 let
a částkou ročního odpisu 584 Kč.
Hlasování: 5–0–0

2d/67/2017 – navýšení žáků školní
družiny ZŠ a MŠ Rudník.
Hlasování: 5–0–0
2e/67/2017 – změnu využití příspěvku SDH Arnultovice.
Hlasování: 5–0–0
2g/67/2017 – změnu využití příspěvku DIVILIDI, z.s.
Hlasování: 5–0–0
2e/67/2017 – odpis zboží z účtu
132 – historické pohlednice v hodnotě 2.124,80 Kč, kalendáře v hodnotě
7.275,66 Kč, deštníky v hodnotě 2.525,90
Kč a hrnky v hodnotě 3.880 Kč. Toto
zboží bude použito na propagaci obce
Rudník a dále se nebude evidovat.
Hlasování: 5–0–0
RO doporučuje ZO:
1e/67/2017 – prodeje části pozemku
p. p. č. 3180/1 – ostatní plocha o výměře cca 1.400 m2 (celková výměra
2.123 m2), kat. území Rudník (bude
upřesněno GP). Cena za pozemek dle
ÚP SV – plochy smíšené obytné 75 Kč/
m2 + 21% daň, ve smyslu směrnice č.
1/2015. Náklady spojené s prodejem
uhradí nabyvatel pozemku (náklady
GP + 1.000 kolek KN).
Hlasování: 5–0–0
1f/67/2017 – schválit prodej pozemku
st. p. č. 863 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2, kat. území Rudník.
Cena za pozemek dle ÚP SV – plochy
smíšené obytné 75 Kč/m2 + 21% daň,
ve smyslu směrnice č. 1/2015. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku (1.000 kolek KN).
Hlasování: 4– 0– 1
1g/67/2017 – schválit prodej části
pozemku p. p. č. 339/2 – travní porost
o výměře cca 150 m2 (celková výměra
401 m2), v kat. území Rudník. Cena za
pozemek dle ÚP SV – plochy smíšené
obytné 75 Kč/m2 + 21% daň, ve smyslu
směrnice č. 1/2015. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku
(náklady GP + 1.000 kolek KN).
Hlasování: 5–0–0
RO neschválila:
2f/67/2017 – RO schvaluje změnu
využití příspěvku TJ Rudník.
Hlasování: 0– 0– 5
Návrh nebyl schválen
Výpis přijatých usnesení
z 68. jednání rady obce
dne 15. 1. 2018
RO schvaluje:
1a/68/2017 – pronájem bytu č. 9
v Rudníku č. p. 414 na dobu určitou,
do 31. 5. 2018, podmínkou pro předání
klíčů od bytu je složení kauce (dvouměsíční nájemné vč. plateb za služby
spojené s užíváním bytu).
Hlasování: 4–0–0
1b/68/2018 – „Smlouvu o souhlasu
s provedením stavby č. SMLJ–22–
954/2017“ mezi Správou Krkonošského národního parku, Dobrovského 3,

543 01 Vrchlabí, a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 4–0–0
2a1/68/2018 – Výzvu k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu
s názvem „Nákup travního traktoru
pro obec Rudník“.
Hlasování: 4–0–0
2a2/68/2018 – výběrovou komisi ve
složení: Ing. Aleš Maloch – předseda
komise, Ing. Jiří Stuchlík, Jiří Vondrák,
Jiří Šedivý, Lukáš Skalský.
Hlasování: 4–0–0
3a/68/2018 – vnitřní směrnici č.
1/2018 – Stravování zaměstnanců
a uvolněných zastupitelů obce Rudník.
Hlasování: 4–0–0
3b/68/2018 – vnitřní směrnici č.
2/2018 – Zásady čerpání sociálního
fondu zaměstnanců a uvolněných zastupitelů obce Rudník.
Hlasování: 4–0–0
RO doporučuje ZO:
1c/68/2018 – prodej části pozemku p.
p .č. 1815/1 – travní porost o výměře 434
m2 (celková výměra 1.709 m2), kat. území
Rudník (bude upřesněno GP). Cena za
pozemek dle ÚP SV – plochy smíšené
obytné 75 Kč/m2 + 21% daň, ve smyslu
směrnice č. 1/2015. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku
(náklady GP + 1.000 kolek KN).
Hlasování: 4–0–0
Výpis přijatých usnesení
z 69. jednání rady obce
dne 31. 1. 2018

prostoru v objektu č. p. 51, Rudník, přízemí – prostory vinárny“
Hlasování: 3–0–0
2f2/69/2018 – „Výběrové řízení na
pronájem a provozování nebytového
prostoru v objektu č. p. 545, Rudník
Občerstvení na fotbalovém hřišti Rudník-Terezín“
Hlasování: 4–0–0
2g/69/2018 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p. p. č. 105/4 – travní
porost o výměře 168 m2 (Geometrickým plánem č. 311–435/2017 byla z p.
p. č. 105/1 oddělena část o výměře
168 m2, tímto vzniká nová p. p. č. 105/4
o výměře 168 m2, která je předmětem
prodeje), kat. území Arnultovice.
Hlasování: 4–0–0
2h/69/2018 – zveřejnění záměru
prodeje pozemku p. p. č. 105/1 – travní
porost o výměře 976 m2 (Geometrickým plánem č. 311–435/2017 byly z p.
p .č. 105/1 odděleny a) část o výměře 168 m2, tímto vzniká nová p. p .č.
105/4, b) část o výměře 281 m2, tímto
vzniká nová p. p .č. 105/6 a c) je nově
vymezen pozemek 105/1 o výměře
976 m2. Předmětem prodeje je pozemek p. p. č. 105/6 o výměře 281 m2),
kat. území Arnultovice.
Hlasování: 4–0–0
2i/69/2018 – zveřejnění záměru prodeje pozemku p. p. č. 105/6 – travní
porost o výměře 281 m2 (Geometrickým plánem č. 311–435/2017 byla z p.
p .č. 105/1 oddělena část o výměře
281 m2, tímto vzniká nová p. p .č. 105/6
o výměře 281 m2, která je předmětem
prodeje), kat. území Arnultovice.
Hlasování: 4–0–0

RO schvaluje:
1a/69/2018 – dodavatelem travního
traktoru pro obec Rudník firmu Karel
Haták, zahradní centrum, IČ 01161880,
za nabídkovou cenu 119.826 Kč bez DPH.
Hlasování: 3–0–0
2a/69/2018 – „Smlouvu o právu k provedení stavby „ I/14 a II/325 Rudník,
most ev. číslo 14– 057“ mezi Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, zastoupeným Ing. Janem Kroupou, generálním
ředitelem ŘSD ČR, a obcí Rudník a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 3–0–0
2b/69/2018 – „Smlouvu o předání
stavebních objektů vyvolaných stavební akcí: I/14 a II/325 Rudník, most
ev. číslo 14–057“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci
56, 145 05 Praha 4, zastoupeným Ing.
Markem Novotným, ředitelem ŘSD ČR,
Správa Hradec Králové, a obcí Rudník
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasování: 3–0–0
2c/69/2018 – ukončit nájem nebytového prostoru v přízemí domu č. p.
51 v Rudníku (Vinárna) dle uzavřené
„Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
podnikání“ ze dne 23. 2. 2017, a to dohodou ke dni 31. 1. 2018.
Hlasování: 3–0–0
2e/69/2018 – „Výběrové řízení na
pronájem a provozování nebytového

Výpis usnesení
z 26. zasedání zastupitelstva
obce Rudník dne 7. 12. 2017
ZO schvaluje:
2a/26/2017 – vyřazení a likvidaci
majetku v hodnotě 116.990 Kč.
Hlasování: 13–0–0
2b/26/2017 – změnu investice,
z účtu 042/38 převedení částky 6.800
Kč do nákladů z důvodu nerealizování
investičního záměru – Stavební úpravy hasičské zbrojnice č. p. 32, Javorník
v Krkonoších.
Hlasování: 13–0–0
3a/26/2017 – dodavatelem zakázky
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pro akci „Výstavba kanalizace Rudník, výkon činnosti TDI
a BOZP“ firmu Společnost pro obec
Rudník, vedoucí společník firma TELMONT Nymburk s.r.o., za nabídkovou
cenu 840.000 Kč bez DPH a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy
o dílo.
Hlasování: 13–0–1
4a/26/2017 – přijetí dotace z ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky, na pořízení cisternové automobilové stříkačky ve výši
2.500.000 Kč.
Hlasování: 14–0–0
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4b1/26/2017 – dotaci na celoroční
činnost TJ-Ski Rudník, z.s., v navrhované výši 12.500 Kč.
Hlasování: 13–0–1 (jmenovitě Kaplan)
4b2/26/2017 – Veřejnoprávní smlouvu č. 8/2017 o poskytnutí dotace
na celoroční činnost TJ–Ski Rudník
a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
Hlasování: 13–0–1 (jmenovitě Kaplan)
4c/26/2017 – rozpočtov éopatření č.
7/2017, kterým se rozpočtové příjmy
zvýší o 8.980.215 Kč a rozpočtové výdaje sníží o 2.055.841 Kč. Tímto rozpočtovým opatřením se fin. prostředky na
běžných účtech zvýší o 11.036.056 Kč.
Hlasování: 14–0–0
4d1/26/2017 – schodkový rozpočet
na rok 2018. Rozpočtové příjmy ve výši
77.309.000 Kč a rozpočtové výdaje ve
výši 92.848.600 Kč. Financování výdajů ve výši 15.539.600 Kč bude hrazeno
z prostředků na běžném účtu.
Hlasování: 12–1–1 (jmenovitě Šmahelová)
4d2/26/2017 – plán hospodářské
činnosti na rok 2018. Náklady ve
výši 6.800.000 Kč a výnosy ve výši
7.065.000 Kč. Zisk HČ v roce 2018 je
plánován ve výši 265.000 Kč.
Hlasování: 13–0–1 (jmenovitě Šmahelová)
5a2/26/2017 – neuvolněným členům ZO, kteří vykonávají více funkcí,
poskytnutí měsíční odměny do výše
souhrnu odměn za jednotlivé funkce
ve smyslu zák. č. 128/2000 Sb., záko-

na o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
Hlasování: 15–0–0
5a3/26/2017 – ZO souhlasí s proplacením nevyčerpané dovolené starostovi ve výši 16 dnů.
Hlasování: 14–0–1
5b/26/2017 – termíny veřejného zasedání ZO na rok 2018 od 18.00 takto:
18. 1. 2018, 22. 3. 2018, 26. 4. 2018, 24.
5. 2018, 21. 6. 2018, 13. 9. 2018. Další
termíny jednání ZO se budou řídit termínem voleb a termínem ustavujícího
zasedání ZO.
Hlasování: 15–0–0
5c/26/2017 – dodavatelem komodit
na dobu 12 po sobě jdoucích měsíců
firmu ČEZ Prodej, a.s., za cenu 672.921
Kč bez DPH.
Hlasování: 15–0–0
ZO bere na vědomí:
5a1/26/2017 – legislativní změny
v odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce a ponechává částky
v dosavadních výších.
Hlasování: 15–0–0
Výpis usnesení z 27. zasedání
zastupitelstva obce Rudník dne
22. 2. 2018
ZO schvaluje:
1a/27/2018 – prodej části pozemku
p. p. č. 3180/1 – ostatní plocha o vý-

měře cca 1.400 m2 (celková výměra
2.123 m2), kat. území Rudník (bude
upřesněno GP). Cena za pozemek dle
ÚP SV – plochy smíšené obytné 75
Kč/m2 + 21% daň), ve smyslu směrnice
č. 1/2015, za podmínky výhrady zpětné koupě, zapsané jako právo věcné.
Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku (1.000 kolek KN).
Hlasování: 12–0–0
1b/27/2018 – prodej pozemku st. p.
č. 863 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 26 m2, kat. území Rudníkk.
Cena za pozemek 1.950 Kč + 21% DPH
(ÚP SV – plochy smíšené obytné 75
Kč/m2), ve smyslu směrnice č. 1/2015.
Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku (1.000 kolek KN).
Hlasování:11–0–0
1c/27/2018 – prodej části pozemku
p. p .č. 339/2 – travní porost o výměře
cca 150 m2 (celková výměra 401 m2),
v kat. území Rudník (bude upřesněno
GP). Cena za pozemek dle ÚP SV – plochy smíšené obytné 75 Kč/m2 + 21%
daň, ve smyslu směrnice č. 1/2015.
Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku (náklady GP +
1.000 kolek KN).
Hlasování: 12–0–0
1d1/27/2018 – prodej části pozemku
p. p. č. 1815/1 – travní porost o výměře 434 m2 (celková výměra 1.709 m2),
kat. území Rudník. Cena za pozemek
32.550 Kč + 21% DPH (ÚP SV – plochy
smíšené obytné 75 Kč/m2), ve smyslu
směrnice č. 1/2015. Náklady spojené

s prodejem uhradí nabyvatel pozemku
(1.000 kolek KN).
Hlasování: 12–0–0
1d2/27/2018 – koupi části pozemku
p. p. č. 1815/4 – trvalý travní porost, tj.
díl „a“ a díl „b“ o celkové výměře 91 m2,
kat. území Rudník, za účelem majetkoprávního vypořádání „Komunikace na
p. p. č. 1815/1 v k. ú. Rudník“, kupující
obec Rudník, za celkovou cenu 13.650
Kč. Náklady spojené s prodejem uhradí
obec Rudník.
Hlasování: 12–0–0
1e/27/2018 – ZO schvaluje prodej
pozemku p. p. č. 105/4 – travní porost o výměře 168 m2 (Geometrickým
plánem č. 311–435/2017 byla z p. p.
č. 105/1 oddělena část o výměře 168
m2, tímto vzniká nová p. p. č. 105/4
o výměře 168 m2, která je předmětem
prodeje), kat. území Arnultovice. Cena
za pozemek 12.600 Kč + 21% DPH (ÚP
SV – plochy smíšené obytné 75 Kč/
m2 ), ve smyslu směrnice č. 1/2015.
Náklady spojené s prodejem uhradí
nabyvatel pozemku (1.000 kolek KN).
Hlasování: 12–0–0
1f/27/2018 – prodej pozemku p. p. č.
105/1 – travní porost o výměře 976
m2 (Geometrickým plánem č. 311–
435/2017 byly z p. p. č. 105/1 odděleny
a) část o výměře 168 m2, tímto vzniká
nová p. p. č. 105/4, b) část o výměře
281 m2, tímto vzniká nová p. p. č. 105/6
a c) je nově vymezen pozemek 105/1
o výměře 976 m2, který je předmětem
prodeje) , kat. území Arnultovice. Cena

za pozemek 73.200 Kč + 21% DPH (ÚP
SV – plochy smíšené obytné 75 Kč/
m2 ), ve smyslu směrnice č. 1/2015,
za podmínky výhrady zpětné koupě,
zapsané jako právo věcné. Náklady
spojené s prodejem uhradí nabyvatel
pozemku (1.000 kolek KN).
Hlasování: 12–0–0
1g/27/2018 – prodej pozemku p.
p. č. 105/6 – travní porost o výměře
281 m2 (Geometrickým plánem č. 311–
435/2017 byla z p. p. č. 105/1 oddělena část o výměře 281 m2, tímto vzniká
nová p. p. č. 105/6 o výměře 281 m2,
která je předmětem prodeje), kat.
území Arnultovice. Cena za pozemek
21.075 Kč + 21% DPH (ÚP SV – plochy
smíšené obytné 75 Kč/m2 ), ve smyslu
směrnice č. 1/2015. Náklady spojené
s prodejem uhradí nabyvatel pozemku
(1.000 kolek KN + 2.118 Kč GP).
Hlasování: 12–0–0
2a/27/2018 – Střednědobý výhled
rozpočtu 2019–2020 v předloženém
znění.
Hlasování: 12–0–0
2b/27/2018 – rozpočtové opatření č.
8/2017, kterým se rozpočtové výdaje
zvýší o 107.300 Kč.
Hlasování: 12–0–0
2c1/27/2018 – dotaci na celoroční
činnost pro TJ Rudník z.s. v navrhované výši 496.000 Kč.
Hlasování: 11–0–1 (jmenovitě Kaplan)
Pro RN připravila
Kamila Vejdělková?

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018
VÝDAJE
Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
Cestovní ruch
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Ost. záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Bytové hospodářství

370 000
6 500
2 720 000
1 600 000
32 000
1 000 000
48 000 000
3 817 000
46 000
15 000
600 000
200 000
333 000
960 000
520 000
200 000

PŘÍJMY
Daně, poplatky, splátky, transfery
Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
Pohřebnictví
Sběr a svoz komunálních odpadů
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem

Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Ostatní záležitosti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ochrana obyvatelstva
Čin. organů kriz. říz. na úz. úrovni a dal. úz. sp. úřadů v obl. kr.
Požární ochrana – dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem

7 100 000
8 070 000
130 000
430 000
176 000
1 980 000
600 000
270 000
20 000
587 000
1 320 000
10 164 000
35 000
196 000
91 497 000

FINANCOVÁNÍ
59 771 100
220 000
25 000
3 000
180 000
5 000
60 179 100

Financování celkem

31 318 400

REKAPITULACE
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNÍ CELKEM

60 179 100
91 497 100
31 318 400

Rozpočet – závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb.
a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací.
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