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ROZPOČET NA ROK 2005 - PŘÍJMY 
 

   tis. Kč 
 1. Daně  
  z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků 5 800 
  z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti 3 000 
  z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 400 
  z příjmů právnických osob 8 500 
  DPH 7 500 
  z nemovitostí 1 900 
  Daně celkem  27 100 
 2. Poplatky za znečišťování ovzduší  4 
 3. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu  1 990 
 4. Poplatek ze psů  70 
 5. Poplatek za užívání veřejného prostranství  40 
 6. Poplatek ze vstupného  40 
 7. Poplatek z ubytovací kapacity  80 
 8. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (místní popl.)  200 
 9. Odvod výtěžku z provozování loterií  100 
10. Správní poplatky  500 
11. Splátka půjčky STP  672 
12. Příjmy z pronájmu pozemků (dočasné užívání)  12 
13. Odvody příspěvkových organizací (odpisy MŠ)  79,19 
14. Odvody příspěvkových organizací (odpisy ZŠ)  242 
15. Knihovna  40 
16. Muzeum  2 
17. Koupaliště (vstupné a parkovné)  50 
18. Nájemné - byty  2 400 
19. Pohřebnictví  55 
20. Příjmy z pronájmu pozemků (DDM Praha 7, Český Mobil)  85 
21. Nájemné - nebytové prostory  940 
22. Úroky  600 
23. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku  7 
24. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  101,47 
25. Příjmy z prodeje pozemků  50 
26. Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí  4 565 
27. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV  1 275,9 
28. Neinvestiční přijaté dotace od obcí  170 
29. Finanční vypořádání minulých let (PO ZŠ)  25,44 
30. Převod z fondu rezerv a rozvoje  2 294 
  Příjmy celkem  43 790 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
ROZPOČET NA ROK 2005 - VÝDAJE 

 
   tis. Kč 
 1. Komunikace  3 529 
 2. Chodníky  600 
 3. Pitná voda + kanalizace  900 
 4. Mateřská škola  1 450 
 5. Základní škola  3 200 
 6. Divadelní činnost  290 
 7. Knihovna  930 
 8. Muzeum  84 
 9. Radnice  194 
10. Poříz., zachov.a obnova hodnot míst.kult.,nár.a hist.povědomí  480 
11. Záležitosti církví  171 
12. Místní rozhlas  180 
13. Sbor pro občanské záležitosti  40 
14. Tělovýchovná a zájmová činnost  3 975 
15. Koupaliště  520 
16. Zdravotní středisko  597 
17. Bytové hospodářství  2 174 
18. Dům mládeže  40 
19. Veřejné osvětlení  2 332 
20. Pohřebnictví  539 
21. Územní plánování  1 000 
22. Komunální služby a územní rozvoj  150 
23. Sběr a svoz komunálních odpadů  4 635 
24. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  1 788 
25. Dům s pečovatelskou službou  450 
26. Požární ochrana  346 
27. Správa  13 196 
  Výdaje celkem  43 790 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2005. 

 
Rozpočet na rok 2005 ve výši 43.790 tis. Kč je sestaven jako deficitní, částečně je kryt vlastními 
zdroji z fondu rezerv a rozvoje ve výši 2.294 tis. Kč. 
 
PŘÍJMY:  
Při sestavování rozpočtu v příjmové části se vychází ze skutečnosti minulého roku a z očekávaných 
příjmů. 
Příjmy z daní – tvoří nejvyšší položku příjmové části rozpočtu. Pro letošní rok jsou očekávány 
v celkové výši 27.100 tis. Kč. 
V položce přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady jsou zahrnuty platby od společnosti EKO-
KOM a.s., která dle smlouvy přispívá městu na tříděný sběr, platby za vyúčtování energií (voda, 
plyn, el. energie) týkající se minulého roku, poplatky za rozhlasové relace, kopírování, náhrady od 
fyzických osob za způsobené škody apod. 
V položce příjmy z prodeje ostatních nemovitostí je uvažováno s prodejem kina (4.500 tis. Kč) a 
prodejem hasičské zbrojnice na Zvířeticích (65 tis. Kč). 
 
VÝDAJE: 
Komunikace – komunikace v Čapkově ulici, projektová dokumentace na komunikaci Na Návsi a 
Rybničná ul., 3 nové autobusové čekárny, radlice na sníh, výdaje na dopravní územní obslužnost, 
dopravní značení a značení ulic, opravy komunikací na Horkách, v Chudoplesích, na Malé Bělé, 
drobné opravy v Bakově n. J., oprava komunikace na Malé Bělé u Gűnthnerových, opravy vozového 
parku, náhradní díly, posypový materiál, technické prohlídky apod. 
Chodníky – oprava chodníku v Chudoplesích, drobné opravy chodníků v Bakově n. J., chodník na 
Budách. 
Pitná voda + kanalizace – kanalizace v Čapkově ulici, propustek na Malé Bělé, zokruhování 
kanalizace v ulici Riegrova a Jizerní. 
Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím:  
Mateřská škola – příspěvek na provoz – hračky, hrací koutky do tříd, vybavení zahrady, kuchyňské 
linky, 2 myčky na nádobí, plachta na zakrytí pískoviště, rekonstrukce přípravných kuchyněk, oprava 
chodníků, oprava teras, malování pavilonu „A“, právní služby, bezpečnostní technik, zpracování 
mezd a účetnictví, nákup drobného materiálu, účetní odpisy apod. 
Základní škola – příspěvek na provoz – vybavení tříd, nákup počítačů, zpracování mzdové a účetní 
agendy, právní služby, poplatky za televize a radia, příspěvek na úhradu autobusové dopravy žáků 
druhých tříd na plavání, oprava protékajícího odpadu v pavilonové budově, oprava okapů a svodů na 
hlavní budově, vytloukárna vajec, účetní odpisy, revize a další běžné opravy a údržba. 
Divadelní činnost – příspěvek DS TYL 210 tis. Kč, příspěvek TK Rytmus 80 tis. Kč. 
Knihovna – provoz městské knihovny – nákup nových knih a časopisů, folie, štítky na kódy, papíry 
do katalogu, papír, kancelářské potřeby, voda, plyn, el. energie, telefonní poplatky. 
Muzeum – zhotovení výstavní konstrukce pro další síň, dekorační látka, kancelářské potřeby, 
materiál pro výstavy, vyvložkování komínových průduchů. 
Radnice – nové baterie, srážková voda, zakreslení stávajícího stavu budovy čp. 9 (2. podlaží), 
koncerty pořádané městem, výměna lina, oprava štítu a oplechování vikýřů. 
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 
– pokračování v opravách kaple sv. Barbory, pamětní desky slavných bakovských osobností, pomník 
J. I .Linky. 
Záležitosti církví – příspěvek církvi Čsl. husitské 41 tis. Kč, příspěvek církvi Římskokatolické 120 
tis. Kč na opravu kostela sv. Bartoloměje a 10 tis. Kč na pořádání koncertů v kostele. 
Místní rozhlas – rekonstrukce místního rozhlasu v Čechově ulici a v Komenského Sadech, oprava 
rozhlasu v Bakově n. J. 
Sbor pro občanské záležitosti – dárkové balíčky pro jubilanty ve městě a přilehlých obcích 
k životním výročím od 75 let věku každých 5 let, od 90 let věku každý rok, vítání občánků, skončení 
docházky do MŠ, docházky do ZŠ, vysvědčení 1. ročníky ZŠ. 

 



  

 

Tělovýchovná a zájmová činnost - příspěvky sportovním a zájmovým organizacím, materiál na 
odizolování příčky mezi bytem správce a šatnami na stadionu, nové obklady (práce provede 
technická četa za pomoci SK Bakov n. J.), dětské prolézačky do Chudoples, projektová dokumentace 
a výstavba hřiště na Malé Bělé a za školou. 
Koupaliště – je uvažováno s provozem v omezeném rozsahu (jako loni – pouze vodní plocha ke 
koupání). 
Zdravotní středisko – výměna svítidel ve společných prostorách, dokončení vodoinstalačních 
rozvodů, výměna čerpadla, voda, plyn, el. energie. 
Bytové hospodářství – oprava komínů a střechy v Husově ul. 372, výměna vodoměrů Smetanova 
426 a 640, oprava atiky Družstevní 875, výměna luxfer za okna, výměna vchodových dveří, 
malování – Pionýrů 932-933, oprava střechy Tyršova 613, vyvložkování komínů Školní 311, 
malování, nátěr dveří, oprava hromosvodu, zajištění přístupu na střechu – Boleslavská 3, posouzení 
stavu prasklin štítu Linkova 15, baterie, karmy, bojlery, plynová topidla, instal. materiál, vypracování 
objemové studie v zástavbě za školou, dokončení rekonstrukce bytu v Boleslavská 3. 
Dům mládeže – voda, plyn, el. energie, drobné opravy. 
Veřejné osvětlení – další etapa vánočního osvětlení (200 tis. Kč), drobné opravy VO, oprava VO 
mezi železničními mosty, oprava a výměna stožárů a kabelového vedení Komenského Sady a 
Žižkova ul., rozšíření VO na Malé Bělé směrem k Bítouchovu (převod z r. 2004), projektová 
dokumentace na VO v Podstráních, Chudoplesích a na Malé Bělé, rozšíření VO na Malé u mostu, 
rozšíření VO v Chudoplesích, projektová dokumentace na změnu VO a MR do země v ul. Na Návsi, 
rozšíření VO v Čapkově ulici. Největší položkou je zde elektrická energie (550 tis. Kč). 
Pohřebnictví – výdaje spojené s údržbou městského a katolického hřbitova, výsadba nové zeleně na 
hřbitov, výstavba další části kolumbária na městském hřbitově. 
Územní plánování - bude zpracována projektová dokumentace na vliv na životní prostředí EIA 
(zamezení dobývacího prostoru). 
Komunální služby a územní rozvoj – jsou zde zahrnuty výdaje na budovy osadních výborů na 
obcích a bývalé prodejny Jednoty na Malé Bělé, vyvložkování komína a výměna vodoměru na 
Horkách, topení v OV Chudoplesy apod. 
Sběr a svoz komunálních odpadů – týdenní svoz komunálního odpadu z popelnic, odvoz tříděného 
odpadu z velkoobjemových kontejnerů, odvoz odpadu ze sběrného střediska, likvidace černých 
skládek, ukládání odpadů na skládce v Michalovicích, projektová dokumentace a výstavba nového 
sběrného střediska v lokalitě Pod Vápeníkovými. 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – nákup laviček, odpadkových košů, koše na psí exkrementy, 
nákup zeleně, květin, rašeliny, úprava parků ve městě a přilehlých obcích odbornou firmou, 
odbahnění dvou rybníků na Horkách, nákup nové sekačky. 
Dům s pečovatelskou službou – lavičky, držáky na kola, společenská hra, úklid, pravidelné revize 
výtahu, mytí oken, voda, plyn, el. energie. 
Požární ochrana – boty, baterky, stojany na světla, helmy, barvy na nátěry vrat, vymalování garáží, 
natření střechy, technické prohlídky vozidel, školení, pohonné hmoty, voda, plyn, el. energie apod. 
Správa – zajištění chodu správy města – voda, plyn, el. energie, služby pošt, telekomunikací, 
pojištění majetku města, právní služby, školení a vzdělávání, nákup programového vybavení, 
aktualizace počítačových programů, zakreslení stávajícího stavu budovy čp. 12, Bakovsko, revize a 
dohledová služba PCO, příspěvek na stravování zaměstnanců, revize kotelny, nové webové stránky, 
opravy kopírek, pokládka koberce v obřadní síni, skleněná vitráž do oken chodby, oprava vývěsních 
skříněk, výměna oken v budově MěÚ, příspěvek na jihovýchodní Asii, příspěvek ČČK na provoz 
„Domu péče ČČK“ v Mladé Boleslavi, kancelářské potřeby, papír, odměny členů rady, 
zastupitelstva, komisí a výborů, uvolněných funkcionářů, platy zaměstnanců včetně odvodů na 
sociální a zdravotní pojištění apod. 
 
V Bakově n. J. dne 11.3.2005 


