
ROZPOČET  NA  ROK  2006  - 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 
- z nemovitostí 

Daně celkem 

               6.000 
               3.000 
                  300 
               7.000 
             12.000 
               1.800 
             30.100 

      2. Poplatky za znečišťování ovzduší                       3,5 
      3. Poplatek za likvidaci komunálního odpadu                2.010 
      4. Poplatek ze psů                     74 
      5. Poplatek za užívání veřejného prostranství                     75 
      6. Poplatek ze vstupného                     30 
      7. Poplatek z ubytovací kapacity                     25 
      8. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (místní popl.)                   300 
      9. Odvod výtěžku z provozování loterií                     58 
    10. Správní poplatky                   360 
    11. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru                     10 
    12. Odvody příspěvkových organizací (odpisy MŠ)                     83,63 
    13. Odvody příspěvkových organizací (odpisy ZŠ)                   401,13 
    14. Knihovna                     38 
    15. Muzeum                       5 
    16. Koupaliště (vstupné a parkovné)                     50 
    17. Nájemné – byty 

- z toho DPS 
               2.400 
                  830 

    18. Nájemné nebytové prostory                   910 
    19. Pohřebnictví                     60 
    20. Příjmy z pronájmu pozemků                    229 
    21. Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                     67 
    22. Příjmy z prodeje zboží                       3 
    23. Ostatní příjmy z pronájmu majetku                       5 
    24. Úroky                   600 
    25. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku                     20 
    26. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                   102,58 
    27. Příjmy z prodeje pozemků                     50 
    28. Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí                2.465 
    29. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV                1.357,16 
    30. Neinvestiční přijaté dotace od obcí                   220 
 
 

 
Mezisoučet 

 
             42.112 

    31. Převod z fondu rezerv a rozvoje                3.928 
  

Příjmy celkem 
 

 
             46.040 

 



ROZPOČET  NA  ROK  2006  -  VÝDAJE 
 
 
  tis. Kč 
      1. Komunikace                2.790 
      2. Chodníky                   864 
      3. Pitná voda + kanalizace                2.231 
      4. Mateřská škola                2.018 
      5. Základní škola                4.406 
      6. Divadelní činnost                   360 
      7. Knihovna                1.151 
      8. Muzeum                     55 
      9. Radnice                   270 
    10. Poříz., zachov.a obnova hodnot míst.kult.,nár.a hist.povědomí                   700 
    11. Záležitosti církví                   200 
    12. Místní rozhlas                     50 
    13. Sbor pro občanské záležitosti                     70 
    14. Tělovýchovná a zájmová činnost                1.480 
    15. Koupaliště                   377 
    16. Zdravotní středisko                   390 
    17. Bytové hospodářství                1.913 
    18. Dům mládeže                     60 
    19. Nebytové hospodářství                   558 
    20. Veřejné osvětlení                2.213 
    21. Pohřebnictví                   615 
    22. Výstavba a údržba místních inženýrských sítí                   250 
    23. Územní plánování                1.000 
    24. Komunální služby a územní rozvoj                   140 
    25. Sběr a svoz komunálních odpadů                4.575 
    26. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                1.114 
    27. Dům s pečovatelskou službou                   590 
    28. Bezpečnost a veřejný pořádek                2.000 
    29. Požární ochrana                   520 
    30. Správa              13.080 
   

Výdaje celkem 
 

 
             46.040 

 



KOMENTÁŘ   K   ROZPOČTU   NA   ROK   2006. 
 

 
          Rozpočet na rok 2006 ve výši 46.040 tis. Kč je sestaven jako deficitní, částečně je kryt  
vlastními zdroji z fondu rezerv a rozvoje ve výši 3.928 tis. Kč. 
 
PŘÍJMY: 
Při sestavování rozpočtu v příjmové části se vychází ze skutečnosti minulého roku a 
z očekávaných příjmů v roce 2006. 
Příjmy z daní – tvoří nejvyšší položku příjmové části rozpočtu. Pro letošní rok jsou 
očekávány v celkové výši 30.100 tis. Kč. 
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 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí je zahrnuta platba za prodej kina (2.000 
tis. Kč), prodej hasičské zbrojnice na Zvířeticích (65 tis. Kč) a pneuservis Beneš (400 tis. Kč). 
 
VÝDAJE: 
Komunikace: posypový materiál, náhradní díly, rozcestníky, opravy vozového parku, opravy 
komunikací – spojka Zájezda, Jungmannova ul., Chudoplesy, autobusové čekárny (100 tis. 
Kč), dokončení komunikace v Čapkově ulici (154 tis. Kč), PD komunikace Na Návsi a 
Rybničná (93 tis. Kč), výkup pozemků (250 tis. Kč), výdaje na dopravní územní obslužnost 
(300 tis. Kč), další etapa dopravního značení (100 tis. Kč). 
Chodníky: zaměření stávajícího chodníku na Malé Bělé (14 tis. Kč), opravy chodníků 
v Bakově n.J. včetně chodníku u kaple sv. Barbory (120 tis. Kč), dopracování PD na chodník 
na Budách v nové zástavbě – levá strana směr Kněžmost + realizace (500 tis. Kč), 
vybudování chodníku na Malé Bělé od Rechcíglových + PD + odvodnění (230 tis. Kč). 
Pitná voda + kanalizace: výměna vodovodní přípojky u zdravotního střediska (45 tis. Kč), 
přeložka vodovodního řadu za školou (500 tis. Kč), oprava stávající povrchové kanalizace na 
Budách – pravá strana na Kněžmost (500 tis. Kč), přeložka kanalizace za školou (1.100 tis. 
Kč). 
Mateřská škola: učební pomůcky, hračky, hrací koutky do tříd, kuchyňské linky, myčka 
nádobí, výlevky, ohřívač vody, plyn, el. energie, voda, služby peněžních ústavů včetně 
pojištění, bezpečnostní technik, právník, zpracování mezd a účetnictví, revize, rekonstrukce 
přípravné kuchyňky, oprava chodníků, teras, malování, rekonstrukce kuchyně. 
Základní škola: opravy a udržování – oprava zdravotní techniky – chodba + sklep 2. stupeň 
(480 tis. Kč), oprava suterénu šatny v ŠD (150 tis. Kč), knihy, učební pomůcky, voda, plyn, 
el. energie, služby, telekomunikace, údržba, revize, oslavy 100. výročí školy a ostatní výdaje 
na zajištění chodu školy. 
Divadelní činnost: DS Tyl 250 tis. Kč, TK Rytmus 110 tis. Kč. 
Knihovna: nákup nových knih, časopisů, 2 nové počítače, folie, štítky na kódy, papíry do 
katalogu, papír, kancelářské potřeby, akumulátor do zabezpečovacího zařízení, revize 
elektriky, zabezpečovacího zařízení a hromosvodu, přestavba počítačů, oprava hromosvodu. 
Muzeum: 10 ks výstavních vitrín, ležatá vitrína do Linkovy síně, kancelářské potřeby, 
dokumentační materiál, mzdy dozorů na výstavách a v muzeu. 
Radnice: srážková voda, koncerty (150 tis. Kč), revize elektro, plyn. zařízení a hromosvodů, 
výměna 3 čelních oken v čp. 10 (95 tis. Kč). 
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 
povědomí: pokračování v opravách kaple sv. Barbory – zeď a fasáda, pamětní desky 
slavných bakovských osobností na domy, oprava hradu Zvířetice (160 tis. Kč). 



Záležitosti církví: příspěvek církvi Čsl. husitské 70 tis. Kč, příspěvek církvi Římskokatolické 
120 tis. Kč na opravu kostela a 10 tis. Kč na koncerty. 
Místní rozhlas: nová ústředna v Podhradí (15 tis. Kč), opravy rozhlasu. 
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, apod. 
Tělovýchovná a zájmová činnost: neinvestiční dotace sportovním organizacím (700 tis. Kč), 
investiční dotace sportovním organizacím (70 tis. pro SK oddíl kopané – nákup sekačky, 500 
tis. Kč pro TJ Sokol na vybudování hřiště u sokolovny), PD na asfaltové hřiště pro extrémní 
sporty (50 tis. Kč), dětská hřiště na obcích (40 tis. Kč), oprava stávajících dětských hřišť (20 
tis. Kč), neinvestiční dotace na zájmovou činnost (100 tis. Kč). 
Koupaliště: počítáno s variantou jako v loňském roce. 
Zdravotní středisko: plyn, el. energie, voda, revize hromosvodů a plynového zařízení, 
výměna lina na dětském oddělení a v čekárně MUDr. Chudárkové, uvedení plynových kotlů 
do provozu na začátku topné sezóny, příspěvek ČČK (30 tis. Kč). 
Bytové hospodářství: nákup nových popelnic, Fűgnerova – bývalá Moděva - zateplení 
objektu, výměna vchodových dveří, výměna topení (150 tis. Kč), Fűgnerova 482 - oprava 
topení  (160 tis. Kč), Boleslavská 4,5,6 a Husova 372 – odstranění úniku plynu (25 tis. Kč), 
Boleslavská 4,5,6 – rekonstrukce hromosvodu (30 tis. Kč), Pionýrů 932-933 -  výměna 2 ks 
čerpadel + odkalování (40 tis. Kč), další drobné opravy. 
Dům mládeže: srážková voda, plyn, el. energie, revize komínů a hasících přístrojů. 
Nebytové hospodářství: poplatek Adrii za zprostředkování prodeje kina, revize elektro, 
omítka a podlahy garáže a dílny v Prusíkovně, výměna vchodových dveří Mírové náměstí 9, 
oprava střechy Vosálovna, omítky, podlahy a zateplení dílny pro TČ (50 tis. Kč), topení 
v dílně pro TČ (100 tis. Kč). 
Veřejné osvětlení: pohonné hmoty, el. energie, STK Mercedes, výměna jističů ve spínacích 
bodech, oprava VO Na Návsi a Brigádnická ul. včetně PD, výměna rozvaděčů na VO 
v Boleslavské ul. v průchodu a u kostela církve Čsl.husitské, oprava ruky na Mercedesu. 
Pohřebnictví: barva na nátěr vrat na katolickém hřbitově, oprava márnice (okapy), nová vrata 
na hřbitov, dokončení kolumbária na městském hřbitově (170 tis. Kč). 
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí: přeložka plynu za školou (250 tis. Kč). 
Územní plánování: bude zpracována projektová dokumentace na vliv na životní prostředí 
EIA (zamezení dobývacího prostoru). 
Komunální služby a územní rozvoj: náklady na budovy osadních výborů  na obcích a 
bývalou prodejnu Jednoty na Malé Bělé. Na Budách výměna podlahové krytiny, výměna 
vchodových dveří v Podhradí, nadezdění a vyvložkování komína na Horkách. 
Sběr a svoz komunálních odpadů: odvoz popelnic, odvoz odpadu ze sběrného střediska, 
likvidace černých skládek, odvoz tříděného odpadu, ukládání odpadu na skládce 
v Michalovicích (2.900 tis. Kč), realizace stavby sběrného střediska (1.675 tis. Kč). 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: nákup 2 ks sekaček, 2 strunové sekačky, pila, nákup 
zeleně, květin, rašeliny, náhradní díly na sekačky, úprava parků ve městě a přilehlých obcích 
odbornou firmou, PD na úpravu parku v Komenského sadech, opravy sekaček, vyčištění 
vodní nádrže v Chudoplesích. 
Dům s pečovatelskou službou: barva na nátěr zábradlí, pojistné ventily, gumy do 
sprchových koutů, úklid, pravidelné prohlídky výtahu, mytí oken, revize plynového zařízení, 
komínů, zahradnické práce. 
Bezpečnost a veřejný pořádek: zřízení městské policie. 
Požární ochrana: vchodové dveře u zbrojnice, nátěry střechy, nový radiátor, technické 
prohlídky, revize elektro, oprava Avie a Tatry. 28.12.2005 město obdrželo od KÚ  
jednorázový účelový finanční příspěvek na nákup nových pneumatik pro vozidlo T 815 ve 



výši 100 tis. Kč a jednorázový účelový finanční příspěvek na nákup hasičské výstroje ve výši 
100 tis. Kč. Tyto příspěvky budou čerpány v letošním roce, a proto jsou zahrnuty do rozpočtu 
na rok 2006. 
Správa: PC sestavy, kopírka, scanner, židle, skříňka pod umyvadlo, vařič, konvice,  vysavač, 
digitální fotoaparát, křesla do chodby správní odbor, stojan na pořadače,  nástěnky stavební 
odbor, kancelářské potřeby, papír, obálky, HDD server, Bakovsko, revize a dohledová služba 
PCO, příspěvek na stravování zaměstnanců, revize, přístup na sbírku zákonů, mzdové 
prostředky a s nimi související odvody, oprava střechy na budově MěÚ, přestavba PC, opravy 
kopírek, rozšíření licencí server, programové vybavení, platba daně z příjmu PO, soudní 
poplatky, právní služby, vynětí půdy ze ZPF (Zvířetice), odvod do sociálního fondu apod. 
 


