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ROZPOČET  NA  ROK  2008   -   P Ř Í J M Y

tis. Kč
  1. 
  2.
  3.
  4. 
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů FO ze SVČ
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za znečišťování ovzduší
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatek za provozovaný VHP (místní)
Odvod výtěžku z provozování loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí

             7 000
                600
                300
           10 000
           16 300
                    2,5
             2 180
                  70
                  40
                 20
                  30
                350
                100
                500
             2 000

Daňové příjmy            39 492,5
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Odvody PO (MŠ)
Odvody PO (ZŠ)
Knihovna
Muzeum
Příjmy z pronájmu hřiště u školy
Nájemné – byty
Nájemné – nebytové prostory
Pohřebnictví
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)
Příjmy z pronájmu pozemků
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Příjmy z pokut vybraných MěP
Příjmy z prodeje zboží
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Úroky
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

                  93,59
                389,78
                  35
                    4
                    5
             3 050
                920
                  50
                  40
                250
                100
                200
                    5
                    5
                800
                155,43

Nedaňové příjmy              6 102,8
32. Příjmy z prodeje pozemků              4 150

Kapitálové příjmy              4 150
33. Neinvestiční přijaté dotace za SR v rámci SDV              1 546,7
34. Neinvestiční přijaté dotace od obcí                 145

Přijaté dotace              1 691,7

Příjmy celkem            51 437

35. Převod z Fondu rezerv a rozvoje - financování            18 252

Celkem            69 689
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ROZPOČET  NA  ROK  2008   -   V Ý D A J E

tis. Kč
  1. Komunikace           4 641
  2. Chodníky              270
  3. Vodní hospodářství

- z toho investiční transfer VaKu
        13 874
        13 500

  4. Mateřská škola
- z toho investice hrazená městem

          6 510
          5 000

  5. Základní škola
- z toho invest.příspěvek zřízeným PO

          4 156
             360

  6. Divadelní činnost              340
  7. Knihovna           1 187
  8. Muzeum              145
  9. Ostatní záležitosti kultury              608
10. Poříz.,zachov.a obnova hodnot míst.kult., nár.a histor.povědomí              410
11. Záležitosti církví              140
12. Sdělovací prostředky              397
13. Sbor pro občanské záležitosti                60
14. Tělovýchovná a zájmová činnost           1 887
15. Koupaliště              300
16. Zdravotnictví              297
17. Bytové hospodářství           1 340
18. Nebytové hospodářství              270
19. Dům mládeže              206
20. Veřejné osvětlení           2 970
21. Pohřebnictví              186
22. Výstavba a údržba místních inženýrských sítí              100
23. Územní plánování              900
24. Komunální služby a územní rozvoj           5 899
25. Sběr a svoz komunálních odpadů           3 815
26. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň              893
27. Služby sociální péče              976
28. Bezpečnost a veřejný pořádek           2 202
29. Požární ochrana              617
30. Správa         14 093

Celkem         69 689

V Bakově nad Jizerou 14.2.2008
Zpracovala. Brožová
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KOMENTÁŘ  K ROZPOČTU  NA  ROK  2008.

          Rozpočet na rok 2008 ve výši 69 689 tis. Kč je sestaven jako deficitní, schodek je kryt 
vlastními zdroji z fondu rezerv a rozvoje ve výši 18 252 tis. Kč, které budou použity na dvě 
velké investiční akce, a to výstavba kanalizace ve spolupráci  s firmou VaK a.s. Mladá 
Boleslav (rozpočtováno 13 500 tis. Kč) a přístavba mateřské školy (rozpočtováno 5 000 tis. 
Kč).

PŘÍJMY:
Při sestavování rozpočtu v příjmové části se vychází ze skutečnosti minulého roku, 
z očekávaných příjmů na základě uzavřených smluv a daňového přerozdělení.
Daňové příjmy ve výši 39 492,5 tis. Kč tvoří převážnou část rozpočtu. Výše příjmů z daní 
zasílaných finančním úřadem byla nastavena dle propočtů nového rozpočtového určení daní  
agenturou Regionservis (centrum služeb pro samosprávy) zpracovaných přímo pro Bakov nad 
Jizerou. 
V nedaňových příjmech je významou položkou nájemné z bytových a nebytových prostor. 
V nájemném z bytů je zahrnuto čisté nájemné a zálohy na služby. V položce využívání a 
zneškodňování komunálních odpadů 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.
Kapitálové příjmy – zde jsou rozpočtovány příjmy z prodeje pozemků určených k výstavbě  
bytových domů v lokalitě za školou firmě ISA CONSULT s.r.o. Frýdek – Místek dle  
smlouvy o smlouvě budoucí.

VÝDAJE:
Komunikace – posypový materiál, náhradní díly, pneu na vozidlo Magma II, STK, čištění 
ulic, opravy vozového parku a nářadí, výměna dopravního značení, běžné opravy a výspravy 
komunikací – zejména po zimním období, vyčištění příkopu v Podhradí, projektová 
dokumentace komunikace Nad Skalkou, přechod přes železniční přejezd U Zastávky vč.PD, 
výstavba komunikace Slunečná ul., nákup pozemků, výdaje na dopravní územní obslužnost.
Chodníky – běžné opravy chodníků, oprava chodníku před kostelem sv. Barbory, projektová 
dokumentace na chodník Pražská ul. (od pomníčku na hranici Konečná ul.), projektová 
dokumentace na chodník Malá Bělá směr Dolánky.
Vodní hospodářství – oprava dešťové kanalizace na Budách, projektová dokumentace 
povrchové kanalizace Malá Bělá v druhé ulici za tratí, investiční transfer VaKu a.s. Mladá 
Boleslav na výstavbu kanalizace (13 500 tis. Kč).
Mateřská škola – neinvestiční příspěvek zřízené PO MŠ na provoz činí 1 510 tis. Kč. Na 
přístavbu jedné třídy a její vybavení je rozpočtována částka 5 000 tis. Kč.
Základní škola – neinvestiční příspěvek zřízené PO ZŠ na provoz činí 3 796 tis. Kč, 
investiční příspěvek na rekonstrukci sociálního zařízení je rozpočtován ve výši 200 tis. Kč a 
na interaktivní tabule 160 tis. Kč (podmínkou je více kusů a podání žádosti o dotaci).
Divadelní činnost – příspěvek na činnost a provoz pronajatých budov DS Tyl 210 tis. Kč a 
TK Rytmus 130 tis. Kč.
Knihovna – platy zaměstnanců vč. odvodů,  ostatní osobní výdaje (odměny externím 
knihovníkům za vedení knihoven na obcích), nákup nových knih a časopisů, jehličková 
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tiskárna, vybavení přednáškové  místnosti a dětského koutku, kancelářské potřeby, fólie na 
knihy, revize zabezpečovacího zařízení, úprava počítačových programů, revize hasících 
přístrojů, opravy PC, kopírky, hromosvodu, vybudování bezbariérového vchodu.
Muzeum – ostatní osobní výdaje (odměna správce muzea, výstavy), zhotovení vitrín, baterie 
na pánské WC, kancel. potřeby, výměna podlahové krytiny v jedné výstavní síni.
Ostatní záležitosti kultury – ostatní osobní výdaje (vedení kronik), divadelní představení, 
koncerty, představení pro děti, oslava posvícení a staročeské trhy, vystoupení pro seniory, 
zpívání pod vánočním stromem – akce pořádané městem, oprava Radnice vč. sociálního 
zařízení (3 mil. dotace), oprava hromosvodu.
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 
povědomí – hrad Zvířetice – zabezpečení dle revizní zprávy, zpracování dotační žádosti, 
oprava fasády a zhotovení bočních dveří na kapli sv. Barbory, opravy pomníků (Klokočka, 
v Podstráních, Chudoplesy).
Záležitosti církví – příspěvek církvi Čsl. husitské na opravu sboru Prokopa Velikého (60 tis. 
Kč) a na pořádání kulturních akcí (10 tis. Kč). Příspěvek církvi Římskokatolické na opravu 
kostela sv. Bartoloměje (60 tis. Kč) a na pořádání adventních koncertů (10 tis. Kč).
Sdělovací prostředky – oprava rozhlasu v Brigádnické ul . a v Rybním Dole, drobné opravy 
rozhlasu, vydávání Bakovska, poplatky za rozhlas a televizi.
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 – výměna a čištění písku hřiště u ZŠ, opravy hřišť, opravy 
vč. oplocení hřiště Chudoplesy, herní prvky na dětské hřiště za sokolovnou, hřiště pro mládež, 
neinvestiční dotace sportovním a zájmovým organizacím, dokončení výstavby scate hřiště.
Koupaliště – urovnání terénu, zatravnění pozemku,  revize plynu, rozbory vzorků vody, 
opravy chatek a sprch, zpracování dotační žádosti a projektová dokumentace na využití 
koupaliště.
Zdravotnictví – voda, plyn, el. energie, oprava automatického otvírání dveří, opravy a údržba 
kotlů ÚT, oprava hromosvodu.
Bytové hospodářství – materiál na odstranění porevizních závad, revize plynu, komínů, 
emise, hromosvodů, elektro, hasících přístrojů, hydrantů, kotelen, zpracování znaleckých 
posudků, výměna vybavovacích předmětů (průtokové ohřívače vody, karmy, bojlery, plynová 
topidla apod.), instalace podružných vodoměrů a oprava střechy v ul.Fűgnerova, výměna 
vchodových dveří Palackého 311 a Husova 372, oprava balkónů a střechy Družstevní 875, 
oprava střechy a zajištění přístupu na střechu Malá Bělá 125, výměna okna Tyršova 613, 
oprava střechy Boleslavská 4 a Mírové náměstí 5 a 6.
Nebytové hospodářství – oprava Domu služeb na náměstí, oprava střechy na objektu 
pronajatém ČRS.
Dům mládeže – voda, plyn, el. energie, oprava WC, oprava hromosvodu, kontrola hasících 
přístrojů, generální oprava střechy.
Veřejné osvětlení – oprava VO Brigádnická ul. a Rybní Důl, opravy VO dle revizních závad 
a běžné opravy, obnovení VO mezi mosty, rozšíření VO na Zvířeticích, oprava Mercedesu, 
STK, revize.
Pohřebnictví – rekonstrukce WC na městském hřbitově, čísla k hrobům, oprava kaple na 
městském hřbitově, oprava obvodového zdiva kolem hřbitova.
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí – plynofikace obce Zvířetice.
Územní plánování – doplatek smluv uzavřených v roce 2006 na soubor změn č. 01 a změnu 
č.02 územního plánu města Bakov nad Jizerou, zadání změny ÚP v lokalitě nová Studénka.
Komunální služby a územní rozvoj – náklady na chod budov a opravy elektroinstalace 
v budovách osadních výborů na obcích, výměna oken a fasáda OV Buda, oprava OV 
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Chudoplesy, nájemné za pozemek 1270/1, geometrické plány a zaměření, posouzení stavů 
budov v majetku města, platba daně z převodu nemovitostí, příprava projektových 
dokumentací a dotačních žádostí, zpracování strategického a komunitního plánu rozvoje 
města, platy vč. odvodů pracovníků TČ, školení pracovníků TČ, nářadí pro TČ.
Sběr a svoz komunálních odpadů – budou rozšířena sběrná místa na tříděný odpad (1x Malá 
Bělá, 2x Bakov n.J.) – kontejnery dodá zdarma firma Compag s.r.o. Ml.Boleslav. V položce 
nákup ostatních služeb je zahrnut odvoz odpadu z popelnic a pytlů, odvoz odpadu ze sběrného 
střediska, likvidace černých skládek, odvoz tříděného odpadu, ukládání odpadu na skládce 
v Michalovicích.
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – odpadkové koše, lavičky, vývěsní skříňky (požadavky 
OV), nákup zeleně, rostlin, rašelina, postřiky, náhradní díly na sekačky, sáčky na psí 
exkrementy, dendrologická studie a poradenství, příprava dotační žádosti na úpravu veřejné 
zeleně na náměstí, úprava terénu v Podstráních, alej Buda, prořez topolů Pod Stráněmi, sečení 
nepřístupných ploch a prořez stromů a keřů.
Služby sociální péče – provoz DPS a zabezpečení pečovatelských služeb.
Bezpečnost a veřejný pořádek – zajištění chodu městské policie – platy strážníků vč. 
odvodů, výstroj, hands free do auta, síť na odchyt psů, letní pneu na auto, střelby, školení, 
dohledová služba PCO, kalibrace alkoholtesteru, kontrola hasících přístrojů, nájem radaru, 
pohonné hmoty, telefonní poplatky.
Požární ochrana – hasičská výstroj a výzbroj, STK, zdravotní prohlídky, revize hasících 
přístrojů, komínů, emise, opravy vozového parku a zbrojnice, peněžitý dar (schváleno na ZM 
24.10.2007), siréna, baterky na přilby, trhací hák do Tatry, slaňovací postroj, skříňky pro 
osobní výstroj hasičů, kompresor, plovoucí čerpadlo. Je zde zahrnuta neinvestiční dotace  od 
KÚ ve výši 90 tis. Kč, která došla na účet 20.12.2007 – bude čerpána v letošním roce.
Správa – výdaje na zajištění chodu města – voda, plyn, el. energie, pohonné hmoty, služby 
pošt a telekomunikací, služby peněžních ústavů, právní služby, obnova počítačů a 
kancelářských strojů, jejich servis a údržba, dovybavení úřadu (židle, křesla do chodby),
hands free do auta,   klimatizace serveru, kancelářské potřeby, platy zaměstnanců vč. odvodů, 
odměny členů zastupitelstev obcí vč. odvodů, knihy, tisk, školení, dohledová služba PCO, 
revize hasících přístrojů a zabezpečovacícho zařízení, kontrola komínů a kouřovodů, revize 
elektro spotřebičů, příspěvek na stravování zaměstnanců, úpravy počítačových programů, 
poplatky za připojení k internetu, renovace kazet, aktualizace elektronických publikací, 
údržba webových stránek, zveřejnění ve Zlatých stránkách, dodavatelsky zajišťované opravy 
a údržba – opravy a čištění kopírek, oprava a seřízení kotlů před topnou sezónou, oprava 
střechy na budově MěÚ, členství ve Svazu měst a obcí ČR, platba daně z příjmů právnických 
osob, operativní leasing na osobní automobil, nákup software, reprezentační a upomínkové 
předměty, odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené dle § 81 odst. 2 
písm. c) a 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, souhrnné pojištění majetku města, 
odvod do sociálního fondu města, příspěvek novorozencům a matkám na pobyt v nemocnici 
apod.

V Bakově n.J. 18.2.2008
Zpracovala: Brožová


