
ROZPOČET  NA  ROK  2007  -  PŘÍJMY 
  tis. Kč 
  1. Daně – z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků 

          - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti 
          - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 
          - z příjmů právnických osob 
          - DPH 
          - daň z nemovitostí 
Daně celkem 

          7.000 
          3.000 
             400 
          7.000 
        13.000 
          1.900 
        32.300 

  2. Poplatky za znečišťování ovzduší                  3,5 
  3. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu           2.150 
  4. Poplatek ze psů                65 
  5. Poplatek za užívání veřejného prostranství                60 
  6. Poplatek ze vstupného                25 
  7. Poplatek z ubytovací kapacity                20 
  8. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (místní)              240 
  9. Odvod výtěžku z provozování loterií              100 
10. Správní poplatky              360 
11. Odvody příspěvkových organizací (MŠ)                83,63 
12. Odvody příspěvkových organizací (ZŠ)              401,13 
13. Knihovna                40 
14. Muzeum                  5 
15. Příjmy z pronájmu hřiště u školy                  3 
16. Koupaliště (vstupné, parkovné)                50 
17. Nájemné - byty           2.800 
18. Nájemné – nebytové prostory              910 
19. Pohřebnictví                60 
20. Příjmy z pronájmu pozemků              125 
21. Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                65 
22. Příjmy z pokut vybraných městskou policií                60 
23. Příjmy z prodeje zboží                  1 
24. Ostatní příjmy z pronájmu majetku                  5 
25. Úroky              700 
26. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady              101,1 
27. Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)                  2 
28. Příjmy z prodeje pozemků              350 
29. Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku                30 
30. Příjmy z prodeje akcií                  2,75 
31.  Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dot.vztahu           1.509,89 
32. Neinvestiční přijaté dotace od obcí              150 
  

Mezisoučet 
 
        42.778 

33. Převod z fondu rezerv a rozvoje         18.276 
  

Celkem 
 
        61.054 

 
Vyvěšeno: 19.2.2007 
Sejmuto: 



ROZPOČET  NA  ROK  2007  - VÝDAJE. 
 
  tis. Kč 
  1. Komunikace          2.154 
  2. Chodníky          1.020 
  3. Vodní hospodářství        10.062 
  4. Mateřská škola – neinvestiční příspěvek zřízeným přísp.org. 

                         - investiční transfery zřízeným přísp.org. 
                         - přístavba MŠ – investice hrazená městem 

         1.776 
            200 
         9.000 

  5. Základní škola – neinvestiční příspěvek zřízeným přísp.org.          4.106 
  6. Divadelní činnost             400 
  7. Knihovna          1.142 
  8. Muzeum             148 
  9. Ostatní záležitosti kultury             285 
10. Poříz.,zachov.a obnova hodnot míst., kultur.,nár.a hist.povědomí             150 
11. Záležitosti církví             215 
12. Sdělovací prostředky             311 
13. Sbor pro občanské záležitosti               60 
14. Tělovýchovná a zájmová činnost          1.775 
15. Koupaliště             370 
16. Zdravotnictví             353 
17. Bytové hospodářství          2.455 
18. Dům mládeže             103 
19. Nebytové hospodářství             437 
20. Veřejné osvětlení          2.019 
21. Pohřebnictví             346 
22. Územní plánování             350 
23. Komunální služby a územní rozvoj             674 
24. Sběr a svoz komunálních odpadů          3.340 
25. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň             946 
26. Služby sociální péče          1.063 
27. Bezpečnost a veřejný pořádek          1.991 
28. Požární ochrana             585 
29. Správa        13.218 
  

Celkem 
 

 
       61.054 

 
V Bakově n.J. dne 16.2.2007 
Zpracovala: Brožová 
 
 
Vyvěšeno: 19.2.2007 
Sejmuto: 



KOMENTÁŘ  K  ROZPOČTU  NA  ROK  2007. 
 
 
          Rozpočet na rok 2007 ve výši 61.054 tis. Kč je sestaven jako deficitní, částečně je kryt 
vlastními zdroji z fondu rezerv a rozvoje ve výši 18.276 tis. Kč, které budou použity na dvě 
velké investiční akce – dostavba kanalizace ve spolupráci s firmou VaK a.s. Mladá Boleslav a 
přístavba mateřské školy. 
 
PŘÍJMY: 
Při sestavování rozpočtu v příjmové části se vychází ze skutečnosti minulého roku a 
z očekávaných příjmů v roce 2007. 
Příjmy z daní – tvoří nejvyšší položku příjmové části rozpočtu. Pro letošní rok jsou 
očekávány v celkové výši 32.300 tis. Kč. 
V položce nájemné – byty je zahrnuto čisté nájemné včetně vedlejších poplatků za služby. 
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – zde jsou zahrnuty platby od 
společnosti EKO-KOM a.s., která dle smlouvy přispívá městu na tříděný sběr. 
V položce přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady jsou zahrnuty platby za vyúčtování 
energií (voda, plyn, el. energie)  týkající se minulého roku, poplatky za rozhlasové relace, 
kopírování, náhrady od fyzických osob za způsobené škody, náklady řízení, inzerce 
v Bakovsku, apod. 
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku – příjem za prodej 
nefunkční sekačky. 
 
VÝDAJE: 
Komunikace: posypový materiál, katry, STK, čištění ulic, čištění příkopu v Podhradí, opravy 
vozového parku a nářadí (výměna pneu na UNC a na traktoru, opravy vozidla Magma, opravy 
pneu kladiva apod.), značení přechodů, běžné opravy komunikací ve městě a v přilehlých 
obcích, parkoviště u školy, platy dvou zaměstnanců vč. odvodů, projektová dokumentace 
komunikace Na Výsluní (úsek u Doby), nákup pozemků, výdaje na dopravní územní 
obslužnost. 
Chodníky: oprava chodníku u kaple sv. Barbory, opravy u kostela, u průchodu na náměstí a u 
OD Jizera, výstavba chodníku na Budách vč. geometrického zaměření, chodník na Malé Bělé, 
studie proveditelnosti na chodník na Malou Bělou. 
Vodní hospodářství: osazení dvou vodoměrů – šachty Malá Bělá 44, likvidace žump – 
připojení na kanalizaci (Fűgnerova 482), dostavba kanalizace ve spolupráci s firmou VaK a.s. 
Mladá Boleslav (pro rok 2007 částka 10.000 tis. Kč). 
Mateřská škola: neinvestiční příspěvek - výdaje na hračky, doplňky do hracích koutků, 
lehátka, skartovačka, skříňky do umýváren, počítač do školní jídelny, výtvarný materiál, 
kancelářské potřeby, čistící a úklidové prostředky, plat pradleny, výměna písku v pískovištích, 
voda, plyn, el. energie, služby pošt a telekomunikací, služby peněžních ústavů (vč.pojištění), 
bezpečnostní technik, právník, zpracování mezd a účetnictví, revize, odvoz odpadu, malování 
pavilonu B a kuchyně, výměna balkónových dveří na pavilonu A a B, drobné opravy, ostatní 
osobní výdaje (dohoda o činnosti pro administrativní sílu), cestovné. Investiční transfer – 
nákup konvektomatu pro školní jídelnu. Na přístavbu MŠ – investice hrazená městem – je pro 
rok 2007 uvažováno s částkou 9.000 tis. Kč. 
Základní škola: neinvestiční příspěvek – školní nábytek, počítač, kancelářské potřeby, 
úklidové a čistící prostředky, základní materiál pro drobné opravy, voda, plyn el. energie, 
cestovné, zpracování mezd a účetnictví, bezpečnostní technik,  právní služby, odvoz odpadu, 
programové vybavení do školní jídelny, služby pošt a telekomunikací, služby peněžních 



ústavů vč. pojištění, oprava elektroinstalace, opravy WC, základní opravy a údržba, malování 
apod. 
Divadelní činnost: příspěvek DS TYL 250 tis. Kč (40 tis. Kč účelově vázáno pro „Bakovské 
zpěváčky“ a večery v divadelním klubu), příspěvek TK RYTMUS 150 tis. Kč. 
Knihovna: platy dvou zaměstnanců vč. odvodů, ostatní osobní výdaje (odměny za vedení 
knihoven na obcích), nákup nových knih a časopisů, výpočetní technika, materiál na opravu 
prasklého rohu budovy a na zazdění zadního vchodu – havarijní stav (opraví TČ), kancelářské 
potřeby, fólie na knihy, revize elektro, revize zabezpečovacího zařízení, úprava počítačových 
programů, voda, plyn, el. energie, služby pošt a telekomunikací, investice – bezbariérový 
vchod. 
Muzeum: mzdy dozorů na výstavách, časopisy, nástěnné vitríny, velkoplošná vitrína (stůl se 
skly), oprava WC, výměna podlahové krytiny ve výstavní místnosti, kancelářské potřeby. 
Ostatní  záležitosti kultury: ostatní osobní výdaje (vedení kroniky), nouzové osvětlení na 
Radnici, vzduchotechnika (přisávání vzduchu do kotelny – Radnice), revize elektrospotřebičů 
na Radnici, divadla, koncerty, představení pro děti, vystoupení pro seniory (akce pořádané 
městem). 
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 
povědomí: výměna oken, dveří a stavební práce na kapli sv. Barbory. 
Záležitosti církví: příspěvek církvi Čsl. husitské 75 tis. Kč na pokračování v opravě fasády 
na sboru Prokopa Velikého, střechy a zvonice. Příspěvek církvi Římskokatolické 130 tis. na 
opravu kostela sv. Bartoloměje (podmínkou je narovnání křížku na kostele) a 10 tis. Kč na 
pořádání vánočních koncertů.  
Sdělovací prostředky: poplatky za rozhlas a televizi, opravy místního rozhlasu – výměna 
reproduktorů, vydávání Bakovska. 
Sbor pro občanské záležitosti: dárkové balíčky pro jubilanty ve městě a na obcích 
k životním výročím od 75 let věku každých 5 let, od 90 let věku každý rok, vítání občánků, 
skončení docházky do MŠ, skončení docházky do ZŠ, vysvědčení 1. ročníky. 
Tělovýchovná a zájmová činnost: ostatní osobní výdaje – správce hřiště za školou a na Malé 
Bělé, lavičky, nářadí – skok vysoký (žíněnka, stojany, krycí plachta), mobilní WC + údržba 
(hřiště za školou), voda (hřiště M.Bělá), antuka, vápno, dotace sportovním a zájmovým 
organizacím, opravy a udržování dětských hřišť, výstavba hřiště pro extrémní sporty 
(podmínkou je získání dotace). 
Koupaliště: počítáno s variantou jako v loňském roce + zadání studie na využití areálu 
koupaliště. 
Zdravotnictví: výdaje na provoz zdravotního střediska, příspěvek ČČK. 
Bytové hospodářství: nákup popelnic, voda, plyn, el. energie, platy tří zaměstnanců vč. 
odvodů, materiál na opravy, které bude provádět tech.četa, revize plynu, elektro, komínů, has. 
přístrojů, opravy bytového fondu vč. vybavovacích předmětů, oprava havarijního stavu čp. 
15, oprava bytu Mírové nám. 5. 
Dům mládeže: výměna zářivek v LŠU (odstranění porevizních závad), revize plynu, elektro, 
oprava pánských WC,voda, plyn, el. energie. 
Nebytové hospodářství: výměna vchodových dveří a výlohy (cukrárna na nám.), oprava 
střechy na Vosálovně, oprava střechy na objektu pronajatém ČRS, opravy prodejny Provex na 
náměstí. 
Veřejné osvětlení: materiál na opravy VO, které provádí tech.četa, výměna stávajících 
svítidel na Zvířeticích, odstranění porevizních závad, platy dvou zaměstnanců vč. odvodů, 
benzín, oleje, filtry, STK, revize VO, opravy VO v Bakově n.J. a na obcích, oprava 
Mercedesu, havarijní stav sloupů VO v Husově ul.. 
Pohřebnictví: čísla k hrobům, označení čtvrtí na městském hřbitově, nářadí na hřbitov, 
oprava kaple na městském  hřbitově (oplechování, svody), plat l pracovnice vč. odvodů. 



Územní plánování: doplatek smluv uzavřených v roce 2006 na soubor změn č. 01  a změnu 
č. 02 územního plánu města Bakov nad Jizerou. 
Komunální služby a územní rozvoj: náklady na chod budov osadních výborů na obcích, 
pracovní oděvy pro tech.četu, nová kamna do OV Horka, nářadí pro tech.četu, školení 
pracovníků tech.čety, geometrické plány a zaměření, revize elektro na všech osadních 
výborech, revize plynu na Budách, příspěvek na stravování zaměstnanců tech.čety, platby 
daně z převodu nemovitostí, oprava budovy osadního výboru a kapličky v Chudoplesích. 
Sběr a svoz komunálních odpadů: nákup kontejnerů na 2 nová sběrná místa, odvoz odpadu 
z popelnic, odvoz odpadu ze sběrného střediska, likvidace černých skládek, odvoz tříděného 
odpadu, ukládání odpadu na skládce v Michalovicích,  el.energie na sběrném středisku. 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: odpadkové koše, lavičky, postřiky, sadba, zemina, 
sáčky na psí exkrementy, výsadba květin a zeleně odbornou firmou, údržba dřevin, opravy 
sekaček a nářadí, plat jednoho zaměstnance vč. odvodů, ostatní osobní výdaje (dohody o 
pracovní činnosti a o provedení práce), údržba aleje na Budách vč. projektu, voda, pohonné 
hmoty, voda, nákup víceúčelového stroje. 
Služby sociální péče: provoz DPS a zajištění pečovatelských služeb. 
Bezpečnost a veřejný pořádek: zajištění chodu městské policie – platy strážníků vč. odvodů, 
maják, mříž do auta, střelivo, kancelářské potřeby, pohonné hmoty a maziva, dohledová 
služba PCO, příspěvek na stravování, zdravotní prohlídky, opravy vozového parku a 
výpočetní techniky.  
Požární ochrana: obuv, helmy, kabáty, rukavice, náhradní díly, STK, pravidelná revize has. 
přístrojů, voda, plyn, el.energie, pohonné hmoty a maziva, služby telekomunikací, školení, 
ostatní osobní výdaje, oprava Tatry, výměna vchodových dveří u has. zbrojnice, investice – 
siréna, naviják. 
Správa: obnova počítačů, LCD monitory, telefonní aparáty, skříně, kopírka, mix pult + 
mikrofony, vysavače, kancelářské židle, páková řezačka, vařič, křesla do chodby, kancelářské 
potřeby, platy zaměstnanců vč. odvodů, odměny členů zastupitelstev obcí vč. odvodů, knihy, 
tisk, voda, plyn, el.energie, pohonné hmoty, služby pošt a telekomunikací, služby peněžních 
ústavů, právní služby, školení, dohodová služba PCO, revize kotelny, revize elektrospotřebičů 
a has. přístrojů, tisk letáků, příspěvek na stravování zaměstnanců, mytí oken, praní koberců, 
projektová dokumentace k opravám, úpravy počítačových programů, zdravotní prohlídky 
zaměstnanců města, poplatky za připojení k internetu, renovace kazet, oprava střechy na 
budově MÚ, opravy kopírek, počítačů, nové webové stránky, oprava přepážek na pokladně, 
parapety, značení úřadu, členství ve Svazu měst a obcí ČR, platba daně z příjmů právnických 
osob, soudní poplatky, dálniční známky, nákup osobního automobilu, souhrnné pojištění 
majetku města, odvod do sociálního fondu apod. 
 
 
 
Vyvěšeno: 19.2.2007 
Sejmuto: 
 
 
 



ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU MĚSTA NA ROK 2007. 
 
 
 
Zůstatek k 1.1.2007  

 
          428    tis. Kč 

 
Příjmy: -    převod  z objemu mezd 
              -    splátky půjček   
           

 
          405    tis. Kč 
          130    tis. Kč 

Příjmy celkem           535    tis. Kč 
 
 

 

 
Výdaje: -    příspěvky na rekreace 

- dary k prac. výročím a jubileím 
- ošatné 
- maringotka (nájem) 
- zájezd (Litoměřice – doprava) 
- půjčky 
- příspěvek na stravné 
- vitamíny 

 
          102    tis. Kč 
              8    tis. Kč 
            76    tis. Kč 
            20    tis. Kč 
              5,5 tis. Kč 
          200    tis. Kč 
          200    tis. Kč 
            13,5 tis. Kč 
 

Výdaje celkem           625    tis. Kč 
 
 

 

 
Předpokládaný zůstatek k 31.12.2007 
 

 
          338    tis. Kč 

   
 
Vyvěšeno: 19.2.2007 
Sejmuto:          


