
R O Z P OČE T  N A  R O K  2 0 0 3  
  
 PŘÍJMY - rozpočet na rok 2003 (v tis. Kč), 
  Daně – z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5 500 
            - z příjmu fyzických osob ze samost.výd.činnosti 3 000 
            - z příjmu právnických osob 5 500 
            - DPH 8 400 
            - z nemovitostí 1 600 
1. Daně celkem 24 000 
2. Správní poplatky 400 
3. Poplatky za znečišťování ovzduší 10 
4. Poplatek za komunální odpad 1 800 
5. Poplatek ze psů 45 
6. Poplatky za užívání veřejného prostranství 20 
7. Poplatek ze vstupného 20 
8. Poplatek z ubytovacích kapacit 50 
9. Poplatek za provozovaný VHP 450 
10. Příjmy z pronájmu pozemků 13 
11. Školné MŠ 230 
12. Kino – tržby ze vstupného 50 
13. Knihovna 55 
14. Muzeum 4 
15. Nájemné - byty 1 312 
16. Hřbitov 40 
17. Příjmy z prodeje zboží 1 
18. Nájemné nebyty 750 
19. Úroky 800 
20. Splátka půjčky STP 700 
21. Ostatní nedaňové příjmy a nezjištěné platby 50 
22. Příjmy z prodeje pozemků 600 
23. Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí  400 
24. Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodobého majetku 22 
25. Dotace od krajského úřadu 1 101 
26. Dotace od obcí  210,6 
27. Dotace od krajského úřadu (mzdové náklady – školy) 13 862,4 
28. Převod z fondu rezerv a rozvoje na ZBÚ 16 946 
  Příjmy celkem 63 942 
  
  
VÝDAJE - rozpočet na rok 2003 ( v tis. Kč) 
1. Komunikace 3 226 
2. Chodníky 900 
3. Pitná voda + kanalizace 184 
4. Mateřská škola 2 955,8 
    1 591 
5. Základní škola 9 552,4 
    2 221 
6. Školní jídelna při MŠ 633,6 
    156 
7. Školní jídelna při ZŠ 1 023,2 
    571 
8. Divadelní činnost 310 
9. Kino 260 
10. Knihovna 1 061 
11. Muzeum 35 
12. Radnice 43 



13. Kaple Sv.Barbory 700 
14. Záležitosti církví 200 
15. Místní rozhlas 80 
16. SPOZ 50 
17. Tělovýchovná a zájmová činost, koupaliště 910 
18. Zdravotní středisko 305 
19. Bytové hospodářství 2 188 
20. Dům mládeže 50 
21. Veřejné osvětlení 1 936 
22  Pohřebnictví 251 
23. Plynofikace 730 
24.  Územní plánování 430 
25. Komunální sl.a úz.rozvoj 83 
26. Komunální odpad 1 800 
27. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 087 
28. Dům s pečovatelskou službou 15 000 
29. Povodně  --- 
30. Hasiči 725 
31. Správa 11 694 
  Celkem 63 942 
  
  
KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2003 
Rozpočet na rok 2003 ve výši 63.942 tis. Kč je sestaven jako deficitní, částečně je kryt  
vlastními zdroji z fondu rezerv a rozvoje ve výši  16.946 tis. Kč. 
 
PŘÍJMY:  při sestavování rozpočtu v příjmové části se vychází ze skutečnosti předchozího 
roku. Mírné navýšení je u daně z nemovitostí, protože od 1.1.2003 došlo ke zvýšení cen 
zemědělské půdy (zahrady, orná půda, louky, pastviny) dle vyhlášky 463/2002 Sb. Vyšší 
částka oproti roku 2002 je u poplatku za školné v MŠ  - 200,- Kč na l dítě – schváleno 
usnesením č. 20 ZM  16.12.2002 (obecně závazná vyhláška č. 4/2002). Mírný nárůst je u 
čtenářských poplatků  v městské knihovně. V položce příjmy z prodeje pozemků je 
uvažováno s prodejem vrácené parcely, příjmy z prodeje ostatních nemovitostí – prodej 
objektu bývalého Svazarmu na Malé Bělé a hasičárny na Zvířeticích. Dne 14.9.1999 byla 
Středočeské plynárenské a.s., Praha l poskytnuta na základě smlouvy č. 27/06/70/99/315 
půjčka ve výši 2.072.000,- Kč. V letošním roce by STP měla zaplatit městu první splátku ve 
výši 700 tis. Kč. Nižší příjmy oproti roku 2002 se očekávají u nájemného z nebytových 
prostor (koupaliště) a u položky úroky z bankovních účtů, neboť dojde ke snížení fondu 
rezerv a rozvoje. 
 
VÝDAJE:  
Pozemní komunikace – v položce opravy a udržování je uvažováno s opravou komunikace 
Smetanova ve výši 240 tis.Kč, komunikace v Chudoplesích 110 tis.Kč, drobné opravy 
komunikací ve městě 170 tis. Kč, dále s opravou chodníku v Podhradí 100 tis.Kč, opravy 
chodníků v Bakově n.J. 300 tis.Kč. Dále se zpracováním projektové dokumentace na 
chodníky v Chudoplesích 50 tis. Kč, na Malé Bělé  50 tis. Kč na projektovou dokumentaci a 
na realizaci 500 tis.Kč. Do této kapitoly jsou zahrnuty též výkupy pozemků ve výši 1.000 
tis.Kč. Bude provedena další část dopravního značení ve městě ve výši 100 tis.Kč,  
s příspěvkem na dopravní obslužnost je uvažováno ve výši 400 tis.Kč. 
Pitná voda + kanalizace – doplatek dle smlouvy z loňského roku na vodovod Zvířetice ve výši 
134 tis.Kč. 
Mateřská škola – od 1.1.2003 zřízena městem jako příspěvková organizace – spadá pod ni též  
ŠJ MŠ.  V položce neinvestiční dotace přísp.org. jsou zahrnuty běžné výdaje na provoz 
(hračky, úprava zahrady, úklidové prostředky, kopírka, domek na zahradu, bankovní 
poplatky, služba škole, pojištění, montáž telefonní ústředny, revize zařízení školky, malování, 
nátěry oken, oprava vnějších obkladů, rekonstrukce soc. zařízení, energetický audit) a dotace 



na mzdové náklady od krajského úřadu ve výši 3.572,4 tis.Kč. Investiční dotace přísp. org. – 
je uvažováno s nákupem  sporáku pro ŠJ MŠ ve výši 60 tis. Kč.  
Základní škola – obdobně jako u mateřské školy – od 1.1.2003 zřízena městem jako 
příspěvková organizace  - spadá pod ni ŠJ. Běžné výdaje na provoz (nátěry oken, malování, 
údržba prostor školy, pojištění, bankovní poplatky, internet, revize, služba škole, poplatky za 
rozhlas a televizi, právní porady, energetický audit)  a dotace na mzdové náklady od 
krajského úřadu ve výši 10.290 tis. Kč. Investiční dotace přísp.org. – je uvažováno s nákupem 
změkčovače vody pro ŠJ.  
Divadelní činnost – příspěvek DS TYL 180 tis. Kč, příspěvek TK Rytmus 130 tis.Kč. 
Kino – na pracovním zastupitelstvu podán návrh na uzavření kina od 2.pololetí 2003. Výdaje 
na zajištění provozu kina, půjčovné na 1.pololetí  85 tis. Kč. 
Knihovna – výdaje na provoz knihovny – na obnovu knižního fondu je uvažováno s částkou 
140 tis. Kč, nákup nového počítače pro internet, stolek pod počítač, židle,regály, folie, 
izolepa, samolepící štítky na čárové kódy, papír na tisk knižních lístků, náklady na revizi 
knižního fondu, která bude provedena ve 2.pololetí 2003. 
Muzeum – zhotovení 3 ks regálů do depozitáře, 2 ks zasklené skříňky na zeď, mzdy dozorů 
na výstavách a v Muzeu Bakovska, zhotovení žaluzií do 4 oken. 
Radnice – srážková voda, koncert Pavla Nováka, drobné opravy. 
Kaple Sv.Barbory – dokončení  elektroinstalace, stavební úpravy, katafalk, malování, oprava 
fasády. 
Záležitosti církví -  příspěvek církvi Československo-husitské na výrobu a montáž nových 
čtyřdílných venkovních dveří do Sboru Prokopa Velikého v Bakově n.J., příspěvek na opravu 
stropu kostela Prokopa Velikého – 100 tis.Kč. Příspěvek církvi římskokatolické na opravu 
kostela Sv.Bartoloměje – 100 tis.Kč. 
Místní rozhlas – běžná údržba místního rozhlasu, investice – rozhlas na Horkách 30 tis. Kč. 
SPOZ – dárkové balíčky pro jubilanty ve městě 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, koupaliště – oprava šaten na stadionu, síť kolem hřiště na 
Malé Bělé, příspěvky sportovním organizacím, příspěvky na zájmovou činnost. Na koupaliště 
je uvažováno s částkou 100 tis. Kč. 
Zdravotní středisko   - je uvažováno s částkou 35 tis. Kč na nákup materiálu na přístřešek, 
který zhotoví dělnická četa, ostatní jsou výdaje na chod zdravotního střediska – voda, plyn, el. 
energie, revize. 
Bytové hospodářství – výdaje na provoz bytového fondu, malování společných prostor, 
oprava domu Tyršova 613, opravy balkónů, oprava střechy Husova 372, oprava komínů, 
stavební úpravy bývalé Moděvy na bytové prostory. 
Dům mládeže – voda, plyn, el.energie, opravy. Od 1.4.2003 bude uzavřena nová smlouva na 
pronájem domu mládeže s TK Rytmus. 
Veřejné osvětlení – největší položkou je elektrická energie 550 tis. Kč, materiál 200 tis. Kč, 
opravy a udržování 200 tis. Kč, investice  - VO na Horkách 300 tis. Kč a ostatní náklady na 
zajištění chodu VO. 
Pohřebnictví – je uvažováno s nákupem tůjí na výsadbu na hřbitov, od pololetí nástup 
hrobníka. 
Plynofikace – s firmou Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o. Hradec Králové byla 
podepsána smlouva na zpracování PD lokalita Na Výsluní – I. Etapa ve výši 723.975,- Kč. 
Územní plánování – vyhotovení čistopisu změny územního plánu. 
Komunální služby a územní rozvoj – dokončení stavebních úprav a provoz bývalé prodejny 
Jednoty na Malé Bělé. 
Komunální odpad – platby za odvoz TKO (popelnice, kontejnery, sběrný dvůr), ukládání 
odpadu na skládce v Michalovicích. 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – nákup rašeliny, zeleně, květin, úprava parků ve městě 
odbornou firmou, vypracování PD Vápeníkovi + Podstrání, asanace terénních úprav 
Vápeníkovi – 1.000 tis.Kč. 



Dům s pečovatelskou službou – dokončení výstavby DPS a uvedení do provozu. Provoz DPS 
po kolaudaci bude nutno  řešit rozpočtovým opatřením, případně změnou rozpočtu dle 
skutečnosti na konci roku 2003. 
Hasiči – je uvažováno s opravou AVIE ve výši 350 tis. Kč, odměny za zásahy při požárech, 
povodních, údržba hasičské techniky, STK, revize, zdravotní prohlídky. 
Správa – zákonný nárůst výdajů v oblasti mezd, zvýšení nákladů na energii, vodu, plyn, 
telefonní poplatky, pohonné hmoty, dovybavení počítačové sítě včetně programů potřebných 
k zajištění chodu města, nákup kopírky na stavební odbor, nová telefonní ústředna (stávající 
bude instalována do MŠ), nákup nového osobního vozu, instalace zabezpečovacího zařízení, 
energetický audit, revize, poštovné, služby telekomunikací, pohonné hmoty a další výdaje 
potřebné k zajištění chodu města. 
Celkové výdaje pro rok 2003 jsou plánovány ve výši 63.942 tis.Kč. 


