
Komentář k rozpočtu města Bakov nad Jizerou  na rok 2009

Příjmová část rozpočtu

Převážnou část příjmů města tvoří daňové příjmy ve výši Kč 38.039,50 tis. Kč. U příjmů z daní přeposílaných 
FÚ se vychází z procentuálního podílu z celostátního hrubého výnosu daní. Daňové příjmy jsou vypočteny na 
základě predikce výnosů daňových příjmů veřejných rozpočtů z Ministerstva financí ČR, která je dle zákona č. 
243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Mezi daňové příjmy patří také daně a poplatky z vybraných činností 
a služeb, tj. poplatek za likvidaci komunálního odpadu, za znečišťování ovzduší, ze psů, z ubytovací 
kapacity, za provozovaný výherní hrací přístroj, atd.

Nedaňové příjmy jsou tvořeny příjmy z poskytování služeb (knihovna, muzeum, pohřebnictví, hřiště u ZŠ, 
těžba dřeva), z pronájmu pozemků, z pokut zejména vybraných městskou policií, atd. Nejvyšší podíl v 
nedaňových příjmech tvoří příjem z pronájmu městských bytových a nebytových prostor. 

V kapitálových příjmech je rozpočtován  prodej pozemků.

Do přijatých dotací jsou zahrnuty neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného 
dotačního vztahu a neinvestiční přijaté transfery od obcí na úhradu provozních výdajů za přijetí těchto obcí do 
školy.

Převody z vlastních fondů – jedná se o převod z fondu rezerv a rozvoje (dále jen FRR), který je zřízen podle § 
5 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Pro rok 
2009 je rozpočtováno čerpání z FRR na výstavbu kanalizace ve městě jako investiční transfer VaK a.s. Mladá 
Boleslav, dále je čerpání z FRR plánováno na profinancování investiční akce „Volnočasový areál“, která bude 
zpětně v průběhu roku proúčtovaná a kompenzovaná z fondu EU Regionální operační program (ROP), 
spoluúčast města je 7,5% z celkových nákladů, tj. 1 150 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu

Kapitálové výdaje:
Hlavní investiční akce pro rok 2009 jsou:

Komunikace
- komunikace Nad Skalkou 2 500 tis. Kč
- dokončení komunikace ul. Slunečná a ul. Spojovací 1 800 tis. Kč
- projekt. dokumentace na dokončení povrchu ul. Jizerní a část ul. Riegrova 110 tis. Kč
- projekt. dokumentace skladovací prostory a garáž TČ
- projekt. dokumentace na komunikaci Malá Bělá –II.ulice za tratí 100 tis. Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
- chodník ul. Pražská – od pomníčku na hranici Konečné ulice 990 tis. Kč
- projekt. dokumentace na chodník Malá Bělá směr Dolánky 50 tis. Kč
- projekt. dokumentace na chodník k městskému hřbitovu 50 tis. Kč
Odvádění a čištění odpadních vod
- investiční transfer města na vybudování kanalizace  6 900 tis. Kč
- projekt. dokumentace na odvod dešťové vody Malá Bělá – II.ulice za tratí 100 tis. Kč
MŠ Bakov nad Jizerou
- doplatek přístavby MŠ 3 000 tis. Kč
ZŠ Bakov nad Jizerou
-  vybudování sociálního zázemí v budově ZŠ pro hřiště 250 tis. Kč
Knihovna
- nákup nového programového vybavení,  30 % spoluúčast na dotaci 32 tis. Kč
Rozhlas a televize
- projekt. dokumentace na místní rozhlas v Podhradí  30 tis. Kč
- rozšíření místního rozhlasu Malá Bělá směr Bítouchov 40 tis. Kč



Sportovní zařízení v majetku města
- doplatek skate hřiště  150 tis. Kč
Ostatní zájmová činnost a rekreace
- výstavba volnočasového areálu 15 284 tis. Kč, profinancována fondy EU ROP
Nebytové hospodářství
- vybudování nového sociálního zařízení v budově Mírové nám. 160 – dům služeb 100 tis. Kč
Veřejné osvětlení 
- projekt. dokumentace na kabelové vedení VO v Podhradí 50 tis. Kč
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
- plynofikace Zvířetice 100 tis. Kč
- vybudování elektrické přípojky na náměstí včetně PD 120 tis. Kč
Územní plán 
- změna územního plánu č. 3) 800 tis. Kč
Komunální služby a územní rozvoj 
- příprava projektových dokumentací, včetně na sportovní halu
Požární ochrana – dobrovolná část
- projekt. dokumentace na rekonstrukci hasičské zbrojnice 150 tis. Kč
Činnost místní správy
- pořízení kopírky 100 tis. Kč
- nákup dopravního prostředku 415 tis. Kč

Běžné výdaje:
Běžné výdaje rozpočtu jsou rozdělené dle platné rozpočtové skladby a zařazené do jednotlivých kapitol jako 
výdaje na mzdy (platy, ostatní osobní výdaje, sociální a zdravotní pojištění), nákup materiálu a drobného 
hmotného majetku, energie (elektrika, voda, plyn), výdaje na služby, opravy a údržbu. Náklady na energii 
vycházejí  z výdajů vynaložených v roce 2008 a následného rozpisu záloh. Nejvyšší podíl ve výdajích mají 
finanční prostředky vynaložené na opravu a údržbu.

Ostatní běžné výdaje:
Komunikace
-   běžné opravy a výspravy komunikací včetně ul. Jungmanova, komunikace u katolického hřbitova a úprava 
parkoviště v ul. Družstevní, výměna dopravního značení.
Ostatní záležitosti komunikací
-   běžné opravy chodníků, vytyčení cesty pro pěší a cyklisty mezi Bakovem a Chudoplesy. 

Odvádění a čištění odpadních vod
-   běžné opravy kanalizace, čištění a kamerová zkouška kanalizace Buda, odvodnění parkoviště pod hradem 
v Podhradí.
MŠ Bakov nad Jizerou
-  opravy hrazené městem – oprava střechy a sociálního zařízení.
ZŠ Bakov nad Jizerou
-   opravy hrazené městem – oprava střechy.
Muzeum
-   výměna podlahové krytiny ve výstavních síních.
Ostatní záležitosti kultury
-  divadelní představení, koncert, ples, vystoupení pro seniory, oslava posvícení a staročeské trhy.
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národ. a histor. podvědomí
-  dokončení fasády u kaple sv. Barbory, oprava hradu Zvířetice a oprava pomníku Klokočka.
Rozhlas a televize
-  oprava rozhlasu v ul. Brigádnické a oprava rozhlasu v Rybním Dole.
Sportovní zařízení v majetku města
-  lavičky na hřiště,  oprava budov v Podstráních a dokončení oprav hřiště Chudoplesy.
Bytové a nebytové hospodářství
- na základě provedeného posouzení budov budou provedeny opravy bytů a nebytových prostor.
Dům mládeže
-  oprava sociálního zařízení.
Veřejné osvětlení



- oprava veřejného osvětlení v ul. Brigádnické a oprava veřejného osvětlení v Rybním Dole,   běžné opravy 
veřejného osvětlení – výměna sloupů Chudoplesy, Pražská a Husova.
Pohřebnictví
-  oprava kaple na městském hřbitově, oprava pomníku padlým na městském hřbitově.
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
-   přeložka plynu Buda.
Komunální služby a územní rozvoj 
- dokončení oprav osadního výboru Chudoplesy, nájemné za pozemky, geometrické plány a zaměření, 
posouzení stavu budov v majetku města.
Sběr a svoz komunálních odpadů
-  odvoz odpadu z popelnic, odvoz odpadu ze sběrného střediska, likvidace černých skládek, odvoz tříděného 
odpadu, oprava kontejnerů na sběrném středisku.
Činnost místní správy
- výměna podlahové krytiny na správním odboru, matrice a na odboru VŽP, rozšíření webových stránek, oprava 
střechy na MÚ.

Podstatnou míru na běžných výdajích tvoří příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím jako ZŠ 4 103,44 
tis. Kč a MŠ 2 194,75 tis. Kč, dále dotace na dopravní obslužnost ve výši 500 tis. Kč, příspěvek na zajištění 
pečovatelské služby 500 tis. Kč, příspěvky a dotace zájmovým organizacím ve výši 80 tis. Kč ( z toho rezerva 
ve výši 7,5 tis. Kč), sportovním organizacím ve výši Kč 800 tis. Kč ( z toho rezerva ve výši 51 tis. Kč),  
příspěvky na divadelní činnost v celkové výši 300 tis. Kč a příspěvky církvím v celkové výši 140 tis. Kč. 

                              
Rekapitulace: 

     P Ř Í J M Y   C E L K E M 47 165,56   tis. Kč

      v tom:   1.  daňové říjmy 38 039,50   tis. Kč

                  2.  nedaňové příjmy                                                                7 284,36   tis. Kč

                  3.  kapitálové příjmy 150,00   tis. Kč

                  4.  přijaté dotace 1 691,70   tis. Kč

     VÝDAJE CELKEM 87 044,54   tis. Kč

      v tom:   5. běžné výdaje 52 238,54   tis. Kč

                   6. kapitálové výdaje 34 806,00   tis. Kč

     S A L D O   (příjmy –  výdaje) - 39 878,98   tis. Kč

     F I N A N C O V Á N Í 39 878,98   tis. Kč



Rozpočet na rok 2009 - příjmy

paragraf položka text v tis. Kč
Daňové příjmy 38 039,50

1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 7 000,00
1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 2 000,00
1113 Daň z přijmů FO z kapitálových výnosů 600,00
1121 Daň z příjmů právnických osob 10 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty 13 000,00
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 2,50
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 180,00
1341 Poplatek ze psů 72,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 50,00
1344 Poplatek ze vstupného 5,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 25,00
1347 Poplatek za provozovaný VHP (místní) 205,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 150,00
1361 Správní poplatky 350,00
1511 Daň z nemovitostí 2 400,00

Nedaňové příjmy 7 284,36
2420 Splátky TJ SOKOL 60,00

1032 Lesní hospodářství 191,00
3111 Odvody PO (odpisy MŠ) 144,50
3113 Odvody PO (odpisy ZŠ) 803,86
3314 Knihovna 35,00
3315 Muzeum 4,00
3412 Příjmy z pronájmu hřiště u školy 4,00
3612 Nájemné - byty 2 701,00
4351 Nájemné - byty DPS 870,00
3613 Nájemné - nebytové prostory 964,00
3632 Pohřebnictví 45,00
3639 Pronájem pozemků, věcná břemena 165,00
3725 Využívání a zneškod. komunálních odpadů 200,00
5311 Příjmy z pokut vybraných MěP 200,00

6171
Příjmy z prodeje zboží, příjmy z pronájmu majetku, úroky,nekap.příspěvky a 
náhrady 897,00
Kapitálové příjmy 150,00

3639 Příjmy z prodeje pozemků 150,00
Přijaté dotace 1 691,70

4112 Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci SDV 1546,70
4121 Neinv. přijaté dotace od obcí 145,00

Příjmy celkem 47 165,56
4133 Převod z fondu rezerv a rozvoje - financování 39 878,98

Celkem 87 044,54



Rozpočet na rok 2009 – výdaje

1032 Podpora ostatních produkčních činností 175,00
provozní výdaje 175,00

2212 Komunikace 6 876,00
provozní výdaje 1 331,00
opravy a udržování 930,00
investiční výdaje 5 545,00
- pořízení staveb a pozemků 4 650,00

(komunikace ul. Nad Skalkou,  dokončení komunikace ul. Slunečná a ul. Spojovací)
- projektové dokumentace 395,00

(dokončení povrchu ul. Jizerní a část ul. Riegrova,  skladové prostory a garáž TČ, Malá Bělá 
II.ul.za tratí)
- výdaje na dopr. územ.obslužnost 500,00

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 220,00
provozní výdaje 130,00
investiční výdaje 1 090,00
- pořízení staveb 990,00

(ul. Pražská)
- projektové dokumentace 100,00

(chodník Malá Bělá směr Dolánky, chodník k městskému hřbitovu)
2310 Pitná voda 23,30

provozní výdaje 23,30
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nákládání s kaly 7 148,50

provozní výdaje 148,50
investiční výdaje 7 000,00
- projektové dokumentace (Malá Bělá II. ul. za tratí) 100,00
- investiční transfer VaK a.s. 6 900,00

3111 Mateřská škola 5 844,75
příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 2 194,75
provozní výdaje - (oprava střechy a WC) 650,00
investiční výdaje 3 000,00
- pořízení staveb - doplatek přístavby MŠ 3 000,00

3113 Základní škola 5 053,44
příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 4 103,44
provozní výdaje - (oprava střechy) 700,00
investiční výdaje 250,00
- pořízení staveb - (vybudování sociálního zařízení v budově ZŠ - hřiště) 250,00

3311 Divadelní činnost 300,00
     příspěvek DS TYL 210,00
     příspěvek TK Rytmus 90,00

3314 Knihovna 1 256,50
platy zaměstnanců, OOV včetně pov. poj. sz a vzp 755,00
provozní výdaje 469,50
investiční výdaje 32,00
- programové vybavení 32,00

3315 Muzeum 195,00
ostatní osobní výdaje 30,00
provozní výdaje 165,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 1 011,50
ostatní osobní výdaje 16,00
provozní výdaje 995,50

3326 Pořízení, zachov. a obnova hodnot místního kult., nár. a historického 
povědomí 636,00

provozní výdaje 636,00



3330 Záležitosti církví 140,00
Příspěvek církvi Čsl. husitské 70,00
Příspěvek Římskokatolické farnosti 70,00

3341 Rozhlas a televize 367,00
provozní výdaje 297,00
opravy a udržování 285,00
(místní rozhlas ul. Brigádnická, místní rozhlas v Rybním Dole)
investiční výdaje 70,00
- projektové dokumentace 70,00

(místní rozhlas Podhradí, rozšíření místního rozhlasu Malá Bělá směr Bítouchov)
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 170,00

provozní výdaje - Bakovsko 170,00
3399 Sbor pro občanské záležitosti 60,00

provozní výdaje -  (věcné dary) 60,00
3412 Sportovní zařízení v majetku města 632,00

ostatní osobní výdaje včetně pov. poj. na sz a poj. na vzp 55,00
provozní výdaje 427,00
opravy a udržování 400,00
(síť na hřistě v rámci úprav parkoviště ul.Družstevní, dokončení oprav hřiště 
Chudoplesy)
investiční výdaje 150,00
- pořízení staveb 150,00

3421 Využití volného času dětí a mládeže 316,00
provozní výdaje 316,00
(vybavení dětských hřišť Horka, Zvířetice a Podhradí, asfalt na dětská hřiště 
Horka, Buda) 

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 800,00
neinvestiční dotace sportovním organizacím 740,00
investiční dotace sportovním organizacím 60,00

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 15 664,00
provozní výdaje 300,00
investiční výdaje 15 284,00
- pořízení staveb (výstavba volnočasového areálu) 15 284,00

dotace na zájmovou činnost 80,00
3511 Zdravotnictví 377,50

provozní výdaje 377,50
3612 Bytové hospodářství 2 993,00

provozní výdaje 2 993,00
opravy a údržování městských bytů 2 000,00

3613 Nebytové hospodářství 513,00
provozní výdaje 413,00
opravy a údržování nebytových prostor 250,00
investiční výdaje 100,00
- pořízení staveb (vybudování nového sociálního zařízení Mírové nám.160-

DS) 100,00
335 3613 Dům mládeže 233,50

provozní výdaje 233,50
opravy a udržování 150,00

3631 Veřejné osvětlení 2 935,00
provozní výdaje 2 885,00
opravy a udržování 1 715,00
investiční výdaje 50,00
- projektové dokumentace (kabelové vedení VO v Podhradí) 50,00



3632 Pohřebnictví 295,00
provozní výdaje 295,00
opravy a udržování 243,00
(fasáda na kapli na městském hřbitově, pomník padlým na městském 
hřbitově)

3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 370,00
provozní výdaje 220,00
(přeložka plynu Buda)
investiční výdaje 150,00
(plynofikace Zvířetice, elektr. přípojka na náměstí)

3635 Územní plánování 800,00
investiční výdaje 800,00

3639 Komunální služby územní rozvoj 5 710,00
platy zaměstnanců, OOV včetně pov. poj. sz a vzp 3 502,00
provozní výdaje 1 158,00
investiční výdaje 1 050,00
- projektové dokumentace 1 050,00

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 221,00
provozní výdaje 4 221,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 113,00
provozní výdaje 1 113,00

4351 Služby sociální péče 1 128,00
provozní výdaje 1 128,00

5311 Bezpočenost a veřejný pořádek 2 284,00
platy zaměstnanců včetně pov. poj. sz a vzp 1 890,00
provozní výdaje 394,00

5512 Požární ochrana 593,50
ostatní platy (refundace) a ostatní osobní výdaje 70,00
provozní výdaje 373,50
investiční výdaje 150,00
- projektové dokumentace (rekonstrukce hasičské zbrojnice) 150,00

6112 Zastupitelstva obcí 1 829,00
ostatní osobní výdaje (komise,výbory), odměny členů zastupitelstev obcí 
včetně povin. pojis.na sociál. zabezp. a pov.poj.na veřej. zdravot. pojištění

1 809,00

ostatní nákupy j. n. (ošatné svatby) 20,00
6171 Činnost místní správy 13 360,05

platy zaměstnanců, OOV včetně pov. poj. na sociál. zabez. a veřej. zdravotní 
pojištění, ostat.pov.poj.hrazené zaměstnavatelem 8 127,00

provozní výdaje 4 718,05
investiční výdaje 515,00
- projektové dokumentace
- stroje, přístroje a zařízení 100,00
- dopravní prostředek 415,00

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 80,00
bankovní poplatky 80,00

6320 Pojištění 320,00
provozní výdaje 320,00
Výdaje celkem 87 044,54



Rozpočet na rok 2009 - fondy města

FOND REZERV A ROZVOJE

Počáteční stav k 1. 1. 2009 57 435 tis.  Kč
Příjmy 3 034 tis.  Kč
Převod do fondu ze základ. BÚ 3 034 tis.  Kč
Výdaje 39 879 tis.  Kč
Převod fin. prostř. do rozpočtu 39 879 tis.  Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2009 20 590 tis.  Kč

SOCIÁLNÍ FOND

Počáteční stav k 1. 1. 2009 537 tis.  Kč
Příjmy 438 tis.  Kč
převod z objemu mezd 400 tis.  Kč
Splátky půjček 38 tis.  Kč
Výdaje 686 tis.  Kč
příspěvky na rekreace 123 tis.  Kč
dary k prac.výročím a jubileím 10 tis.  Kč
ošatné 88 tis.  Kč
nájemné (maringotka) 21 tis.  Kč
doprava- zájezd Litoměřice 7 tis.  Kč
půjčky 200 tis.  Kč
příspěvek na stravné 205 tis.  Kč
vitamíny 14 tis.  Kč
příspěvek na penzijní pojištění 18 tis.  Kč
Plánovaný stav k 31. 12. 2009 289 tis.  Kč




