
R O Z P OČE T  N A  R O K  2 0 0 4  
  
ROZPOČET NA ROK 2004 – PŘÍJMY 
1 Daně – z příjmů fyzických osob  
 ze závislé činnosti a funk.pož.  5 750 
  - z příjmů fyzických osob ze samost.výděl.činnosti  3 900 
  - z příjmů fyzických osob ze kapitálových výnosů  350 
  - z příjmů právnických osob  6 000 
  - DPH  9 300 
  - z nemovitostí  1 600 
  Daně celkem  26 900 
2. Poplatek za znečišťování ovzduší  4 
3. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu  1 800 
4. Poplatek ze psů  60 
5. Poplatek za užívání veřejného prostranství  20 
6. Poplatek ze vstupného  45,17 
7. Poplatek z ubytovací kapacity  18 
8. Poplatek za provozovaný VHP (místní)  200 
9. Odvod výtěžku z provozování loterií  80 
10. Správní poplatky  300 
11. Splátka půjčky STP  700 
12. Příjmy z pronájmu pozemků  9 
13. Školné MŠ  230 
14. Odvody PO (odpisy MŠ)  43,02 
15. Odvody PO (odpisy ZŠ)  247,13 
16. Knihovna  45 
17. Muzeum  1 
18. Koupaliště – vstupné a parkovné  100 
19. Nájemné - byty  2 160 
20. Pohřebnictví  55 
21. Příjmy z prodeje zboží  2 
22. Nájemné z nebytových prostor  1 035 
23. Ostatní příjmy z pronájmu majetku  5 
24. Úroky  400 
25. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  93 
26. Příjmy z prodeje pozemků  200 
27. Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí  545 
28. Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodob.majetku (plyn)  1 608 
29. Finanční vypořádání minulých let (PO ZŚ a MŠ)  0,18 
30. Neinvest.přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dot.vztahu  1 257,1 
31. Neinvest.přijaté dotace od obcí  150 
32. Neinvest.přijaté dotace od krajů (školy – mzdy)  14 732,4 
33. Převod z fondu rezerv a rozvoje  6 769 
  Příjmy celkem  59 814 
  
ROZPOČET NA ROK 2004 – VÝDAJE 
1. Lesní hospodářství 150 
2. Komunikace 4,305 
3. Chodníky 1,4 
4. Pitná voda + kanalizace 5,093 
5. Mateřská škola 5,558 
6. Základní škola 13,993 
7. Divadelní činnost 250 
8. Knihovna 990 
9. Muzeum 28 
10. Radnice 133 



11. Kaple Svaté Barbory 600 
12. Záležitosti církví 200 
13. Místní rozhlas 70 
14. SPOZ 40 
15. Tělovýchovná a zájmová činnost 1,01 
16. Koupaliště 730,5 
17. Zdravotní středisko 570,5 
18. Bytové hospodářství 4,106 
19. Dům mládeže 215 
20. Veřejné osvětlení 2,47 
21. Pohřebnictví 74 
22. Územní plánování 850 
23. Komunální služby a územní rozvoj 181 
24. Sběr a svoz komunálních odpadů 2,4 
25. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1,959 
26. Dávky zdravotně postiženým občanům 50 
27. Dům s pečovatelskou službou 480 
28. Požární ochrana 365 
29. Správa 11,543 
   Výdaje celkem 59 814 
  
  
KOMENTAR K ROZPOCTU NA ROK 2004 
Rozpočet na rok 2004 ve výši 59.814 tis. Kč je sestaven jako deficitní, částečně je kryt 
vlastními zdroji z fondu rezerv a rozvoje ve výši 6.769 tis. Kč.  
 
PŘÍJMY: 
Při sestavování rozpočtu v příjmové části se vychází ze skutečnosti předchozího roku a z 
očekávaných příjmů.  
Příjmy z daní - pro letošní rok jsou očekávány v celkové výši 26.900 tis. Kč.  
Poplatky ze vstupného - zde je zahrnuto 40 tis. Kč za poplatky odvedené z koupaliště dle 
vyhlášky o místních poplatcích.  
Poplatek z ubytovací kapacity - oproti roku 2003 došlo ke snížení, neboť v ubytovně firmy 
Doba se změnily vlastnické vztahy.  
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) - zde došlo též ke snížení 
poplatku z toho důvodu, že klesl počet automatů ve městě.  
Odvod výtěžku z provozování loterií a správní poplatky - výše poplatků souvisí též s počtem 
provozovaných VHP ve městě.  
Splátka půjčky Stč. plynárenské a.s. - je zde uvedena 2. splátka (zbývá 672 tis. Kč + úroky).  
Odvody z odpisů příspěvkových organizací (PO) - základní škola a mateřská škola - došlo ke 
snížení - byl přepracován odpisový plán (účetní odpisy).  
Koupaliště - vstupné a parkovné bylo původně zahrnuto ve výši dle schváleného 
rozpočtového výhledu ve výši 180 tis. Kč, rada města doporučila tuto částku snížit na 100 tis. 
Kč,  
Nájemné z nebytových prostor - jedná se o nájemné z nebytových prostor pronajatých 
městem a je zde zahrnut též poplatek, který by měl být vybrán za pronájem koupaliště a  
chatového tábora na koupališti ve výši 185 tis. Kč dle schváleného rozpočtového výhledu.  
Přijaté nekapitálové příspěvky - zde jsou zahrnuty platby za vyúčtování energií (voda, plyn, 
el. energie) týkající se minulého roku (dům mládeže), dále pojistná plnění, faktury za 
rozhlasové relace, náhrady od fyzických osob za způsobené škody apod.  
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí - prodej hasičské zbrojnice na Zvířeticích a SvaZarmu 
na Malé Bělé.  
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku - doplatek dle smlouvy za  
prodej plynovodu na Malé Bělé.  
 
VÝDAJE:  



Pozemní komunikace - zpevnění komunikace na Malé Bělé, drobné opravy komunikací ve 
městě (Brigádnická ul, Jungmannova ul.), Chudoplesy, Nad Skalkou, od křižovatky 
Smetanova ke křižovatce Fugnerova, komunikace na Malé Bělé (Gunthnerovi), oprava UNC, 
zpracování projektové dokumentace na komunikaci Riegrova, Čapkova a propustek na Malé 
Bělé. Nákup nového vozidla MAGMA 4x4, další etapa dopravního značení ve městě, hevery 
na vlek, nákladní přívěs, pneumatiky (traktor, Magma), náhradní díly, posypový materiál, 
technické prohlídky apod.  
Chodníky - výstavba chodníku na Malé Bělé, oprava chodníků v Chudoplesích, Podhradí, 
Bakově nad Jizerou a další drobné opravy. Projektová dokumentace na chodník na Budách a 
chodníky v Riegrově ulici.  
Pitná voda + kanalizace - kamerové zjištění stavu kanalizace na Horkách, hlavní položkou v 
částce 5 miliónů korun je kanalizační přivaděč v ulici 5. května (nutný pro zamýšlenou novou 
výstavbu Na Výsluní).  
Mateřská škola - je zde zahrnut příspěvek od města ve výši 1.710,8 tis. Kč na provoz MŠ a ŠJ 
MŠ - el. energie, voda, plyn, hračky, hrací koutky do tříd, vybavení zahrady, nátěry dveří, 
oprava vnějších obkladů budovy, rekonstrukce přípravných kuchyní, myčka nádobí, 
kuchyňské linky, energetický audit, příspěvek na odpisy, plat pradleny. Je zde zahrnuta i 
částka na platy zaměstnanců MŠ, kterou město obdrží jako neinvestiční dotaci od Krajského 
úřadu.  
Základní škola - zde je příspěvek od města ve výši 3.107,8 tis. Kč na provoz ZŠ a ŠJ ZŠ - el. 
energie, voda, plyn, materiál, drobný hmotný dlouhodobý majetek, telefony, služby pošt, 
služby peněžních ústavů, programové vybavení, cestovné, knihy, tisk a učební pomůcky, 
plavání, energetický audit, příspěvek na odpisy. Je zde zahrnuta i částka na platy 
zaměstnanců, kterou město obdrží jako neinvestiční dotaci od Krajského úřadu.  
Divadelní činnost - DS TYL - voda, plyn, el.energie, odvoz odpadu, nastudování vlastní 
inscenace, dětský karneval, profesionální představení, Divadelní víkend 2004, přenosné 
mikrofony, autorská práva. TK RYTMUS - voda, plyn, el.energie, klubová činnost, 
Pojizerský pohár 2004. Příspěvek TK je podmíněn předložením vyúčtování dotace za rok 
2003.  
Knihovna - knihy a tisk, tiskárna, skartovačka, folie, štítky na kódy, papíry do katalogu, voda, 
plyn, el.energie, telefony, programové vybavení.  
Radnice - uspořádání koncertů, oprava štítu a střechy, revize.  
Kaple Sv. Barbory - dokončení fasády na čelní stěně (převod nevyčerpaných prostředků ve 
výši 180 tis.Kč z loňského roku), dále provedení opravy fasády na jižní a východní stěně 
kaple.  
Záležitosti církví - církev Čsl. husitská - příspěvek na opravu Sboru Prokopa Velkého a 
farního úřadu v ulici 5. května. Římsko-katolická farnost - 10 tis. Kč přísp.na cyklus koncertů, 
120 tis. Kč přísp. na opravu kostela Sv. Bartoloměje.  
Místní rozhlas - v návaznosti na rekonstrukci veřejného osvětlení na Horkách bude provedena 
i rekonstrukce místního rozhlasu (převod z loňského roku).  
Sbor pro občanské záležitosti - 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 
MS, docházky do ZS, vysvědčení I.ročníky ZS.  
Tělovýchovná a zájmová činnost - příspěvky sportovním a zájmovým organizacím, oprava 
areálu na hřišti, prolézačky na dětská hřiště na obcích, studie na využití prostoru dětského 
hřiště za školou, studie na vybudování U-rampy.  
Koupaliště - zde je zahrnuta varianta z rozpočtového výhledu schváleného zastupitelstvem 
města dne 15.10.2003 (provoz bez chat + rekonstrukce "kulaťáku").  
Bytové hospodářství - Boleslavská 3 - oprava střechy, malování společných prostor; oprava 
hromosvodů na všech objektech; instalace vodoměrů a uzávěrů vody Smetanova 426 a 640; 
oprava střechy Husova 372, Pionýrů 932 a 933; oprava sociálního zařízení Linkova 15; 
zajištění přístupu na střechu Boleslavská 3, Malá Bělá 125; výměna oken Husova 372 (9 ks); 
výměna oken (16 ks), vchodových dveří, luxfery za okna, oprava střechy a balkónů Pionýrů 
932 a 933; výměna oken Malá Bělá; odstranění závad zjištěných revizemi; rekonstrukce 2 
bytů v ul.Boleslavská 3, rekonstrukce domu č.p. 613, vyzdění štítu Malá Bělá č.p. 44, nákup 
hliníkového žebříku, výměna karem a baterií, revize všech bytových objektů.  



Dům mládeže - voda, plyn, el.energie, výměna plynových topidel.  
Veřejné osvětlení - barva na nátěr sloupů, výměna parkových stožárů (výška 6m), nákup 
svítidel (koule), proškolení 2 pracovníků vyhláška 50, VO na Horkách, rozvaděč v Rybním 
Dole, rozšíření VO na Malé Bělé směrem k Bítouchovu, instalace vánočního osvětlení, nákup 
klešťového ampérmetru.  
Uzemní plánování - změna územního plánu.  
Komunální služby a územní rozvoj - zde jsou zahrnuty režijní náklady na provoz bývalé 
Jednoty na Malé Bělé a osadních výborů na obcích, Vosálovna, Prusíkovna. 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.  
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - úprava lesoparku v Pod stráních, úprava parků ve městě 
odbornou firmou, asanace terénních úprav Pod Vápeníkovými, křovinořez, rotační sekačka, 
agregát na výrobu elektrické energie, rašelina, zeleň a květiny.  
Dům s pečovatelskou službou - 5 ks laviček, zvedák do vany, gumové lišty do koupelen, voda 
(včetně spotřeby vody na zalévání), plyn, el.energie, pravidelné revize výtahu, úklid.  
Požární ochrana - naviják na auto, hadice, vodoodpudivé kabáty, 3 mobily, náhradní díly,  
systém KANGA - poplatky, telefonní karty.  
Správa - zajištění chodu správy města - el. energie, voda, plyn, PC sestava, přestavby PC 
(tiskárny), programové vybavení, vybavení obřadní síně, vestavěná skříň, stůl do zasedací  
místnosti, dovybavení prostor po bývalé spořitelně, nádobí, upomínkové předměty, popelnice, 
židle, kopírka, nástěnky, 2 elektrické psací stroje, rozšíření ústředního topení do spisovny 
stavebního úřadu, izolace stropů, zpracování geometrických plánů, právní pomoc, oprava 
hromosvodů na budově MěÚ, opravy kopírek, aktualizace programového vybavení, příspěvek 
Českému červenému kříži na provoz "Domu pomoci CCK", apod.  
 


