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PŘÍJMY - ROZPOČET NA ROK 2002 (v tisících Kč) 
 1.  Daně: ze závislé činnosti FO 4.5 
      z příjmu FO z podnikání 3 
      z příjmu právnických osob 5 
      DPH 7 
      daň z nemovitostí  1.4 
      Daně celkem 20.9 
 2.  Správní poplatky 500 
 3.  Poplatky za znečišťování ovzduší 10 
 4.  Poplatky za ukládání odpadů 20 
 5.  Poplatek ze psů 44 
 6.  Poplatky za užívání veř. prostranství 25 
 7.  Poplatek z ubytovacích kapacit 60 
 8.  Poplatek za provozovaný VHP (místní poplatek) 500 
 9. Ost.poplatky a daně z vybr.čin.a služeb 10 
10. Příjmy z pronájmu pozemků 23 
11. Školné MŠ 130 
12. Stravné ŠJ MŠ 400 
13. Stravné ŠJ 1.2 
14. Kino (tržby ze vstupného) 140 
15. Knihovna 30 
16. Nájemné - byty 1.2 
17. Hřbitov 35 
18. Komunální odpad 1.5 
19. Nájemné z nebytových prostor 800 
20. Úroky 1 
21. Ostatní nedaňové příjmy a nezj.platby 30 
22. Příjmy z prodeje pozemků 150 
23. Příjmy z prodeje ost.nemovitostí 830 
24. Dotace od OKÚ 1.1 
25. Dotace od obcí 150 
26. Převod z FRR na ZBÚ 22.7 
Příjmy celkem  53 540 
   
VÝDAJE – ROZPOČET NA ROK 2002 ( tisících Kč) 
  1.   Pozemní komunikace + chodníky 3.6 
        dopravní obslužnost  800 
        Pozemní komunikace celkem    4.4 
  2.   Pitná voda + kanalizace    1.7 
  3.   Předškolní zařízení 1.1 
  4.   Základní škola     2.4 
  5.   Školní jídelna při MŠ    574 
  6.   Školní jídelna při ZŠ  2 
  7.   Kino      528 
  8.   Knihovna   + muzeum 1.2 
  9.   Radnice    302 
10.   Kaple sv. Barbory 1 
11.   Činnost registr. církví a nábož. společností 350 
11.   Místní rozhlas    27 
12.   SPOZ   40 
13.   Tělovýchovná a zájmová činnost   935 
14.   Zdravotní středisko  330 
15.   Bytové hospodářství   2.3 
16.   Dům mládeže      145 



17.   Veřejné osvětlení    2.1 
18.   Pohřebnictví   267 
19.   Plynofikace – Buda,Chudoplesy 7.4 
        proj.dok. infrastruktura Na Výsluní 3 
        plynofikace + infrastruktura celkem 10.4 
20.   Územní plánování 200 
21.   Komunální služby a územní rozvoj     150 
22.   Komunální odpad   2 
23.   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň    1 
24.   Dům s pečovatelskou službou      7 
25.   Požární ochrana 400 
26.   Správa    10.8 
Výdaje celkem     53 540 
  

 
KOMENTÁŘ K  ROZPOČTU NA ROK 2002 
   
Rozpočet na rok 2002 ve výši 53.540 tis. Kč je sestaven jako deficitní, ale je kryt částečně 
vlastními zdroji z fondu rezerv a rozvoje ve výši 22.739 tis. Kč. 
  
PŘÍJMY: při sestavování rozpočtu v příjmové části se vychází ze skutečnosti předchozího 
roku. Vyšší příjem je u nájemného z bytových a nebytových prostor (je uplatněna inflační 
doložka). V položce příjmy z prodeje ostatních nemovitostí je uvažováno s prodejem hasičské 
zbrojnice na Malé Bělé, s prodejem objektu bývalého Svazarmu na Malé Bělé a s prodejem 
domu čp. 558 v Bakově nad Jizerou, který město v roce 2001 získalo darem od p. Smetanové. 
Vyšší příjmy by měly být i u nově zavedeného poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
     
VÝDAJE:  
Pozemní komunikace – na běžné opravy silnic v Bakově n.J. a v přilehlých obcích je 
uvažováno s částkou 800 tis. Kč, zpracování pasportu lávek a mostů 20 tis. Kč,  komunikace 
v Jabloňové ulici a část ulice Palackého 1.200 tis. Kč, další část dopravního značení v Bakově 
n.J. ve výši 90 tis. Kč, opravy chodníků na Trenčíně 200 tis. Kč,  zpracování projektové 
dokumentace na chodníky a komunikace v Chudoplesích 150 tis. Kč. Příspěvek na dopravní 
obslužnost ve výši 800 tis. Kč. 

Pitná voda + kanalizace – asanace vrtu na Horkách 20 tis. Kč, vybudování vodovodu na 
Zvířeticích 1.500 tis. Kč. 

Předškolní zařízení – nákup drobného hmotného inv. a neinv. majetku 100 tis.  Kč, nákup 
materiálu 100 tis. Kč, voda 50 tis. Kč, plyn 330 tis. Kč, elektrická energie 170 tis. Kč, opravy 
a udržování 150 tis. Kč. 

Základní škola – výdaje na běžný provoz ZŠ – drobný hmotný inv. a neinv. majetek 200 tis. 
Kč, nákup materiálu 170 tis. Kč, voda 150 tis. Kč, plyn 800 tis. Kč (společný plynoměr i pro 
ŠJ), elektrická energie 190 tis. Kč, služby telekomunikací 80 tis. Kč (telefony + internet), 
opravy a udržování 300 tis. Kč, investice v kotelně cca 210 tis. Kč. 

Školní jídelna při MŠ – běžné výdaje na provoz, největší položkou jsou potraviny 500 tis. Kč, 
drobný hmotný inv. a neinv. majetek 30 tis. Kč, nákup materiálu 30 tis. Kč. 

Školní jídelna při ZŠ – běžné výdaje na provoz – nárůst cen potravin 1.400 tis. Kč, drobný 
hmotný inv. a neinv. majetek 60 tis. Kč, nákup materiálu 90 tis. Kč, el. energie 260 tis. Kč, 
nákup služeb (likvidace tukových odpadů) 80 tis. Kč, opravy a udržování (malování, 
obložení) 50 tis. Kč. 

Kino – výdaje na zajištění provozu kina, půjčovné 160 tis. Kč, nákup nové xenonové výbojky 
pro promítací stroj Meopton 30 tis. Kč. 



Knihovna + muzeum – výdaje na provoz knihovny – na obnovu knihovního fondu je 
uvažováno s částkou 150 tis. Kč, vybudování bezbariérového vstupu včetně projektové 
dokumentace cca 205 tis. Kč. V l. poschodí v prostorách bývalé knihovny je uvažováno se 
zřízením městského muzea – cca 50 tis. Kč. 

Radnice – úhrada energií do doby pronájmu DO Tyl, nákup nového koberce, záclon, závěsu 
celkem 30 tis. Kč, opravy a udržování (malování) 40 tis. Kč, příspěvek DO Tyl na úhradu 
energií a na činnost 120 tis. Kč, příspěvek TK Rytmus 50 tis. Kč. 
 
Kaple Sv.Barbory – je uvažováno s rekonstrukcí elektroinstalace cca 1.000 tis. Kč. 

Činnosti registrovaných církví a náboženských společností – příspěvek na dokončení opravy 
varhan v kostele Sv. Bartoloměje 200 tis. Kč, příspěvek církvi Československo – husitské na 
opravu střechy na faře 150 tis. Kč. 

Místní rozhlas – výdaje na zajištění provozu městského rozhlasu a rozhlasu v obcích. 

Sbor pro občanské záležitosti – výdaje na dárkové balíčky občanům při životních jubileích. 

Tělovýchovná činnost – příspěvky sportovním organizacím 570 tis. Kč, příspěvky na 
zájmovou činnost 110 tis. Kč, dokončení rekonstrukce šaten na stadionu 100 tis. Kč, 
vybudování dětského hřiště 100 tis. Kč, příspěvek na cyklotrasy 50 tis. Kč. 

Zdravotní středisko – výdaje na běžný provoz zdravotního střediska – materiál, voda, plyn, el. 
energie, opravy a udržování (oprava střechy). 

Bytové hospodářství – výdaje na provoz bytového fondu, dokončení rekonstrukce bytu 
v Linkově ulici. 

Dům mládeže – voda, plyn, el. energie, opravy a udržování. 

Veřejné osvětlení – největší položkou je elektrická energie 830 tis. Kč, nákup materiálu 250 
tis. Kč, opravy a udržování 300 tis. Kč (odstranění závad z revizí). 

Pohřebnictví – je uvažováno se započetím další etapy výstavby nového kolumbária na 
městském hřbitově ve výši 200 tis. Kč. 

Plynofikace – plynofikace obcí Buda, Chudoplesy včetně projektové dokumentace 7.350 tis. 
Kč, zpracování projektové dokumentace na infrastrukturu Na Výsluní 3.000 tis. Kč. 

Územní plánování – vyhotovení čistopisu územního směrného plánu 200 tis. Kč. 

Komunální služby a územní rozvoj – dokončení rekonstrukce zbývající části bývalé prodejny 
Jednoty na Malé Bělé (topení).  

Komunální odpad – platby za pravidelný týdenní svoz komunálního odpadu občanům města a 
přilehlých obcí, dále odvoz kontejnerů na plasty a sklo a odvoz odpadů ze sběrného dvora. 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – uvažuje se s nákupem laviček, odpadkových košů,  
zeleně, květin, byla zakoupena  čtyřkolová sekačka (115 tis. Kč). 

Dům s pečovatelskou službou – uvažuje se se započetím výstavby ve výši 7.000 tis. Kč. 

Požární ochrana – výdaje na požární výstroj, pohonné hmoty, vodu, plyn, el. energii, opravu 
Avie. 

Správa – nárůst výdajů v oblasti mezd (úprava platů od 1.3.2002 a přijetí nových prac.), dále 
zvýšení nákladů na energii, vodu, plyn, poštovné, telefonní poplatky, dovybavení počítačové 
sítě včetně programů potřebných k zajištění chodu města. 

Celkové výdaje pro rok 2002 jsou plánovány ve výši 53.540 tis. Kč. 


