
Rozpočet po 3.změně k 26.6.2014

v tis. Kč

daňové 227 121,74
nedaňové 7 682,00
přijaté transfery 63 224,84
kapitálové 12 940,12
ostatní 38 946,07

celkem příjmy 349 914,77

Financování 137 997,00

Příjmy + financování 487 911,77

Rekapitulace příjmů

Příjmy
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Rozpočet po 3.změně k 26.6.2014

druh příjmu tis.Kč

Daňové 227 121,74
podíl na daních ze SR 150 000,00
DPFO - závislá činnost 37 000,00
DPPO - právnické osoby 35 000,00
DPPO - srážková daň 3 000,00
DPH - přidaná hodnota 75 000,00

daň z příjmu OSVČ 2 000,00
daň z nemovitých věcí 31 000,00
daň z příjmu právnických osob za obce 5 430,20
poplatek za ukládání odpadu 16 000,00
ostatní daně a poplatky 22 691,54
poplatek za svoz odpadů 7 000,00
odvod z loterií 500,00
odvod z VHP a jiných technických zařízení 8 000,00
poplatek za psy 465,00
poplatek za užívání veřejného prostranství 400,00
poplatky za odnětí půdy 26,54
příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 300,00
ostatní správní poplatky 6 000,00

Nedaňové 7 682,00
z vlastní činnosti 2 164,00
pult centrální ochrany 1 000,00
parkovací automaty 800,00
Kadaňské noviny 150,00
Ticketportál 100,00
BESIP 4,00
ostatní příjmy 110,00

pronájem majetku 3 550,00
nájem z pozemků 750,00
nájem z bytů a nebytů 2 800,00

dary 58,00
neinvestiční 58,00

sankční platby 1 910,00
pokuty městské policie 300,00
pokuty přestupkové komise 110,00
pokuty - dopravní agendy 1 000,00
ostatní sankční platby 500,00

Přijaté transfery 63 224,84
příspěvek na výkon přenesené působnosti 23 312,80
činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí 3 759,00
pěstounská péče - Úřad práce 2 756,01
zateplení 2.ZŠ - SFŽP 340,00
zateplení 2.ZŠ - MŽP 5 780,00
zabezpečení lékařské pohotovostní služby - KÚ 805,00
OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Standardizace SPOD Kadaň 2 402,46
Revitalizace č.p. 7 - KÚ 1 071,13
činnost odborného lesního hospodáře - KÚ 53,62
příjmy z veřejnoprávních smluv 50,00
ROP - NMF Vodní sporty 11 006,15
KÚ - NMF Vodní sporty 2 258,30
mzdy Úřad práce 500,00
dotace hasiči 486,00
prevence kriminality - "Pouliční liga" - MV 65,00
prevence kriminality - "Výchovně rekreační víkendové pobyty" - MV 32,00
prevence kriminality - "APK" - MV 570,00
volby do Evropského parlamentu - KÚ 370,00
rekonstrukce č.p. 169 - projekt "Vstupní bydlení Prunéřov" - MPSV 5 091,37
OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum soc. služeb Prunéřov 2 516,00

Správní poplatky:
z veškerých agend jednotlivých odborů
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Rozpočet po 3.změně k 26.6.2014

druh příjmu tis.Kč

Kapitálové 12 940,12
prodej nemovitostí 12 940,12
Strážiště I. 3 700,00
Strážiště II. 2 455,00
prodej nemovitostí 5 890,00
prodej pozemků 57,12
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 218,00
prodej bytů 500,00
Rafanda - prodej bytů na splátky 120,00

Ostatní 38 946,07
úroky z bankovních účtů 200,00
věcná břemena 430,00
správa bytů 36 450,00
vrácení půjčky - Světlo Kadaň, o.s. 400,00
vypořádání z minulých let - volby prezidenta 2013 118,06
příjmy z úhrad dobývacího prostoru 162,35
přijaté úroky ze splátek 95,30
příjmy z dividend Skládka, a.s. 30,30
odvody příspěvkových organizací 200,00
ostatní příjmy 560,00
pojistné plnění 300,06
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Rozpočet po 3.změně k 26.6.2014

druh výdaje tis.Kč

Financování 137 997,00
změna stavu na bankovních účtech 137 997,00

Financování  4 



Rozpočet po 3.změně k 26.6.2014

v tis. Kč

Odbor vnitřních věcí 77 627,88
Odbor životního prostředí 29 435,42
Odbor dopravy 10 588,30
Odbor regionálního rozvoje 6 090,00
Odbor výstavby 180 611,87
Stavební úřad 150,00
Odbor školství 5 063,00
Odbor sociálních věcí 19 063,47
Organizační složky 3 804,60
Příspěvkové organizace 48 720,00
Ostatní výdaje 106 757,23

celkem výdaje 487 911,77

Rekapitulace výdajů

Výdaje   5



Rozpočet po 3.změně k 26.6.2014

druh výdaje tis.Kč

Odbor vnitřních věcí 77 627,88
mzdové a sociální náklady 62 708,80
platy 40 926,00
náhrady mezd v době nemoci 180,00
OON 3 253,00
ošatné 80,00
sociální pojištění 11 058,00
zdravotní pojištění 3 983,00
pojistné z mezd 260,00
refundace mezd 70,00
platy - dotace hasiči 261,20
OON - dotace hasiči 120,00
sociální pojištění - dotace hasiči 65,30
zdravotní pojištění - dotace hasiči 23,50
platy - prevence kriminality 442,30
sociální pojištění - prevence kriminality 110,00
zdravotní pojištění - prevence kriminality 40,00
pojistné z mezd - prevence kriminality 2,50
náhrada mezd při dočasné pracovní neschopnosti - prevence kriminality 10,00
Úřad práce - mzdy 500,00
převod do sociálního fondu 1 324,00

neinvestiční náklady 12 185,82
ochranné pomůcky 50,00
knihy, tisk 95,00
drobný hmotný majetek 700,00
nákup materiálu 1 500,00
pohonné hmoty 291,00
poštovné 530,00
telekomunikace a radiokomunikace 578,00
poradenské a právní služby 540,00
nákup služeb 2 699,76
výběrové řízení na dodávky plynu 180,00
výběrové řízení na dodávky elektřiny 50,00
školení a vzdělávání 290,00
opravy a údržba 600,00
údržba budov do 300 tis. Kč + revize 1 500,00
programové vybavení 372,60
SPOZ 70,00
cestovné 238,06
pohoštění 230,00
GIS 200,00
dálniční známky 6,00
léky a zdravotnický materiál 10,00
pronájem kopírky 10,00
průkaz energetické náročnosti budov 175,40
volby - předfinancování 900,00
volby do Evropského parlamentu - dotace KÚ 370,00

investiční náklady 2 733,26
programové vybavení 190,68
stroje, přístroje a zařízení 1 930,58
dopravní prostředky 612,00

Nákup služeb:
Nákup stravenek
 
Poplatky za TV,RP 
Revize elektrospotřebičů a nářadí, karuselů atd. 
Revize EZS – budovy úřadu
Revize vzduchotechniky v budově J.Švermy 21 
Revize klimatizačních jednotek + servery na budovách 
Revize nouzových osvětlení na budovách  
Zhotovení auditu hospodaření za rok 2013 + paušální čtvr.poplatek  
Pronájem přístrojů na pitný režim 
Poplatky za výpisy z katastru nemovitostí 
Farmářské dny 
Ostatní výdaje – psychotesty, zdravotní prohlídky + očkování MP a uklízečka(žloutenka) – ze zákona, skartace a likvidace materiálu; 

znalecké posudky, profilaxe frank.přístr., Czech Point, DS, certifikáty pro zaměstnance, aktualizace web stránek města... 
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Rozpočet po 3.změně k 26.6.2014

druh výdaje tis.Kč

Odbor životního prostředí 29 435,42
údržba zeleně 4 614,00
investice v zeleni 3 428,00
údržba sportovišť 2 668,00
údržba zahrad Františkánského kláštera 110,00
ochrana přírody a krajiny 322,80
údržba naučných stezek 200,00
konzultace les 50,00
údržba lesů 250,00
činnost odborného lesního hospodáře - dotace KÚ 53,62
myslivost 24,00
odpadové hospodářství 208,00
veřejná doprava na akce města a letní železniční doprava 320,00
psí útulek 350,00
deratizace a desinfekce 50,00
likvidace autovraků 15,00
vodní hospodářství 235,00
TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 640,00
TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 150,00
TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 680,00
TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 700,00
TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů 100,00
TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 400,00
TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO 1 867,00

Údržba zeleně:
Obránců míru - kasárna
Sídliště A, B1, B2, C, D2
Smetanovy sady
Lesopark
Veřejná plocha u koupaliště (za golfovým hřištěm)
Okolí františkánského kláštera a Strážiště
Údržba zeleně v obcích
Péče o městskou zahradu č.p. 7
Péče o městskou zahradu č.p. 21
Strážiště III.

Investice v zeleni:
Sáčky na psí výkaly
Květinová výzdoba - soutěž
Květinová výsadba ve městě
Výsadba a ošetření zeleně v centru města
Obnova květníků na pěší zóně u nového infocentra
Výsadby, údržba květináčů na veřejném osvětlení a jejich skladování
instalace, opravy zábran proti přešlapům a vjezdům do zeleně
pěstební péče - dělící pás I. - VI. etapa
alej ke klášteru, sídliště B, cyklostezky, průtah městem
regenerace okrasných záhonů
obnova laviček
kácení a prořezávky nebezpečných dřevin
údržba pozemků města mimo smlouvy
Smetanovy sady - vybavení lavičkami
oplocení pod hradem - výběh pro zvířata (kozy) na skalách
obnova výzdoby na kruhových objezdech
regenerace zeleně s výsadbou před č.p. 1449-56,1643-46
autobusová zastávka Prunéřov
přesun květinových mís na nádvoří hradu tam i zpět
založení záhonu na kruhovém objezdu u autobus. nádraží
obnova prostoru před Katovou uličkou

Údržba sportovišť:
regenerace sportoviště Věžní ulice
regenerace sportoviště Lázeňská ulice
regenerace sportoviště 1. máje
regenerace sportoviště Bystřická ulice
regenerace sportoviště Dvořákova ulice
regenerace sportoviště Strážiště
revize všech hřišť
doplnění a obnova provozních řádů hřišť
opravy a renovace herních prvků, píškovišť na hřištích, oplocení, mantinelů hřišť
doplnění dopadových ploch pískem
renovace a oprava cyklodomku na kadaňském stupni
údržba cyklostezek
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Rozpočet po 3.změně k 26.6.2014

druh výdaje tis.Kč

Odbor dopravy 10 588,30
TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení 760,00
TSK s.r.o. - MAD 4 199,25
TSK s.r.o. - zimní údržba 2 000,00
TSK s.r.o. - čištění města 3 100,00
TSK s.r.o. - blokové čištění 350,00
BESIP 98,30
zimní rekreační doprava 80,75
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Rozpočet po 3.změně k 26.6.2014

druh výdaje tis.Kč

Odbor regionálního rozvoje 6 090,00
příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 686,00
územní plánování 670,00
regenerace MPR a MPZ 2 970,00
ochrana památek a péče o kulturní dědictví 550,00
příspěvek na kostel sv. Alžběty a sv. rodiny 1 100,00
příspěvek na kostel sv. Anny v Kadani 114,00

Územní plánování:
územně analytické podklady
podklady pro územně plánovací činnost
změna č. 1 RP JV předpolí Kadaně
změna č. 2 ÚP Kadaně
změna č. 3 ÚP Kadaně + SEA

ORRaUP   9



Rozpočet po 3.změně k 26.6.2014

druh výdaje tis.Kč

Odbor výstavby 180 611,87
zeleň 29 000,00
úpravy Löschnerova náměstí 17 000,00
úprava Komenského ulice - "Studentské náměstí" 10 000,00
úprava Nábřeží Maxipsa Fíka 2 000,00

doprava 84 196,68
chodníky a komunikace 54 296,68
regenerace sídliště C - část A2 7 170,00
regenerace sídliště C - část A3 7 000,00
cyklostezka Prunéřovského údolí 9 000,00
cyklostezka Ohře 6 130,00
propojení cyklostezky NMF I. a NMF II. 600,00

školství 29 069,00
údržba škol a školských zařízení 11 380,00
zateplení RADKA 4 657,00
zateplení 9.MŠ 4 322,00
zateplení tělocvičny DDM Šuplík 90,00
zateplení 2.ZŠ 2 500,00
zateplení 2.ZŠ - dotace 6 120,00

kultura 550,00
fresky - klášter 550,00

vnitřní správa 20 586,19
údržba budov 3 671,19
zateplení hasičárny 115,00
veřejné automatické toalety 3 000,00
investice do veřejného osvětlení 4 800,00
energie města 9 000,00

sportoviště 7 700,00
ostatní sportoviště - údržba 3 700,00
zimní stadion - údržba 4 000,00

TSK s.r.o. 4 010,00
údržba veřejného osvětlení 2 000,00
dešťová kanalizace a fontány 650,00
hřbitov - budovy 360,00
opravy komunikací 1 000,00

správa odboru - projekty 5 500,00

Chodníky a komunikace:

Komunikace v ul. Polní – Akce v realizaci, byl vybrán zhotovitel na
zbývající východní část komunikace, chodníku, cyklostezky a VO.
V loňském roce byly dokončeny povrchy komunikace a chodník
s cyklostezkou k odbočce na TS Kadaň, ale dosud není ukončeno
přejímací řízení této l. etapy z důvodu četných vad. Další etapa od TS
směrem na křižovatku Kadaň – Tušimice by měla být dokončena dle
SoD do 07/2014.
Oprava komunikace u zahrádek (pod Shell)– jedná se o opravu zničené
komunikace podél zahrádek směrem ke Strážišti III. Akce se připravuje
k realizaci na jarní měsíce.
Komunikace Nová Víska – připravuje se projektová dokumentace
k nezbytnému zajištění svahů přilehlých ke komunikaci z Prunéřova na
Novou Vísku, aby nedocházelo k sesuvům půdy.
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Rozpočet po 3.změně k 26.6.2014

Oprava komunikace v chatové oblasti Prunéřov – jedná se o nezbytnou
opravu části příjezdové komunikace směrem nad koupalištěm
k chatkám, která je vymletá a téměř nesjízdná.
Chodník ve Smetanových sadech – doplnění navazujícího chodníku
z mlatu (naproti Orfea) na kruhový objezd, aby se zbytečně
nezasahovalo do kořenových systémů vzrostlých stromů.
Mlatový chodník ke Střelnici- bude dobudován chodník pod vstupem
do Muzea (hradu) z přírodního mlatového povrchu tak, aby
nenarušoval kořeny stromů v této části pod opevněním.
Oprava chodníků a komunikace v ul. Fibichova – dokončuje se oprava
chodníků a v letošním roce budou dokončeny asfaltové povrchy této
ulice. Je nutné však počkat na přepojení plynu (akce RWE) z ulice
Mánesovy do ul. Fibichovy.
Bezbariérové úpravy u kina Hvězda – jedná se o projekt, který řeší
bezbariérové překonání spojovacího chodníku mezi sídlištěm D a ul.
Kpt. Jaroše okolo kina.
Mlatový chodník na Špitálském předměstí - bude doplněna spojnice
pro pěší mezi Žateckou branou a parkovištěm „Mertlík“ v ul.
Koželužská tak,  aby kopírovala již vyšlapanou stezku v zeleni.
Kamenná komunikace k mostu – jedná se o navázání chybějící části
historické kamenné komunikace od ulice Říční k původnímu mostku na
Špitálském předměstí u mlýna. 
Dlažba Katův plácek – bude dokončena štětová kamenná dlažba za
katovnou včetně doplnění odvodnění hradby lemující schodiště do ul.
Sokolovské.

Ulice Havlíčkova – společnost SVS a.s. zrealizovala výměnu
kanalizačního řadu a vodovodu až na konci roku, proto byl uzavřen
dodatek k SoD na prodloužení termínu pro realizaci rekonstrukci
chodníků včetně veřejného osvětlení. Zároveň bude v součinnosti
s SVS a RWE opraven asfaltový povrch komunikace. 

Rekonstrukce Jungmannovy ulice – zpracovává se PD na celkovou
opravu Jungmannovy ulice (VO, chodníky, přechody pro chodce a
zejména výměna dožilých asfaltových povrchů) – od „věžáku“ až po
kruhový objezd na Rafandě. Realizace bude v letošním roce a bude
předmětem soutěže na zhotovitele.
Úpravy chodníků sídl. A – jedná se o nezbytné úpravy dožilých
povrchů okolo bývalého obchodu ve vnitrobloku sídl. A od ulice
Klášterecká směrem ke II. ZŠ.
Chodník Na Průtahu – oprava povrchů chodníku od kruhového objezdu
u hřbitova po nový kruhový objezdu s ul. Věžní podél Alžbětinského
kláštera.
Oprava povrchů ulice Žitná, – dokončení poslední asfaltové vrstvy
v součinnosti s SVS a.s.
Oprava povrchů ulice Mánesova, Brožíkova - dokončení poslední
asfaltové vrstvy v součinnosti s s SVS včetně přilehlých chodníků..
V těchto ulicích je nutné termín přizpůsobit společnosti RWE, která si
zde bude měnit i dožilé plynovodní řady.
Město v těchto ulicích vybuduje nové přilehlé chodníky.
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Rozpočet po 3.změně k 26.6.2014

Postřiky SLURRY SEAL - v letošním roce budou provedeny opravy
komunikací živičným postřikem ve dvou  ulicích u Okálů, v Tušimicich
–(Odenwald a částečně k chatám Lomazice), bude ošetřeno parkoviště
u NsP (dětské odd.) a parkoviště na sídl. E u Průtahu, parkoviště u č.p.
1618 (RPS část F) dále  parkoviště za kinem Hvězda..
Silnice od NsP na Královský Vrch – oprava porušeného živičného
povrchu, včetně části nekvalitních konstrukčních vrstev.
Komunikace od Průtahu k ZS – dtto okolo fotbalového stadionu
Parkoviště za PRIOREM – jedná se o doplnění parkovacích stání
jednak přepracováním vodorovného DZ a dále částečného rozšíření do
zeleně před č.p.1543 (po bývalých kontejnerech) a úpravy před č.p.
1539.
Parkoviště sídl. D – (u koberců) – doplnění parkovacích míst na tomto
centrálním parkovišti – zpracovaná  PD, nárůst cca 35 míst.
Úprava křižovatky ulice Hřbitovní – u autoservisu – je vypracována se
PD pro zlepšení dopravní situace v této části města včetně dobudování
odvodnění této lokality.
Ostatní drobné plánované akce – oprava příjezdové komunikace za 
veterinární stanici k novým RD směrem k průmyslové zóně kasárna, 
úprava povrchu plochy pro  parkovacích stání za mostem u autoservisu, 
oprava chodníku u hlavní pošty – zbývající část oprava chodníku od 
Fr.kláštera směrem k obj. čp. 1696 
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Rozpočet po 3.změně k 26.6.2014

druh výdaje tis.Kč

Stavební úřad 150,00
nutné zabezpečovací práce, exekuce 150,00
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Rozpočet po 3.změně k 26.6.2014

druh výdaje tis.Kč

Odbor školství, kultury a sportu 5 063,00
školství 110,00
náklady školství 110,00

sport 85,00
ceny pro sportovce, sportovní akce 70,00
sportovec města 15,00

kultura 4 868,00
propagace města 1 208,00
narozeniny Maxipsa Fíka 300,00
ostatní - výlep, plakáty 90,00
Císařský den 2 000,00
Advent 230,00
TICK 400,00
Kadaňské noviny 250,00
publikační činnost 200,00
zapojení města do oslav 700. výročí narození Karla IV. 90,00
Ticketportál 100,00
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Rozpočet po 3.změně k 26.6.2014

druh výdaje tis.Kč

Odbor sociálních věcí 19 063,47
činnosti odboru a ostatní služby 517,20
činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 3 759,00
pěstounská péče 3 229,29
OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum soc. služeb Prunéřov 3 564,15
OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Standardizace SPOD Kadaň 2 402,46
rekonstrukce č.p. 169 - projekt "Vstupní bydlení Prunéřov" 500,00
rekonstrukce č.p. 169 - projekt "Vstupní bydlení Prunéřov" - dotace MPSV 5 091,37

OSVaZ  13



Rozpočet po 3.změně k 26.6.2014

druh výdaje tis.Kč

Organizační složky 3 804,60
Městská policie 2 590,00
prádlo, oděv, obuv 150,00
knihy, učební pomůcky, tisk 2,00
drobný hmotný majetek 110,00
nákup materiálu 120,00
pohonné hmoty 320,00
telekomunikace a radiokomunikace 110,00
školení a vzdělávání 120,00
nákup služeb 833,50
odtahy vozidel 50,00
opravy a udržování 348,00
cestovné 15,00
prevence kriminality a patologických jevů 10,00
kolky 10,00
ochranné pomůcky 2,00
nájemné 3,00
poštovné 2,00
dálniční známka 1,50
stroje, přístroje a zařízení 383,00

Požární ochrana 1 214,60
drobný hmotný majetek 139,60
ochranné pomůcky 140,00
prádlo, oděv a obuv 60,00
refundace 5,00
knihy, tisk 1,00
nákup materiálu 110,00
pohonné hmoty 140,00
telekomunikace a radiokomunikace 35,00
školení a vzdělávání 20,00
nákup služeb 50,00
cestovné 2,00
opravy a udržování 200,00
programové vybavení 5,00
ostatní nákupy 7,00
stroje, přístroje a zařízení 300,00

Org.složky   14



Rozpočet po 3.změně k 26.6.2014

druh výdaje tis.Kč

Příspěvkové organizace 48 720,00
Městská správa sociálních služeb 7 500,00
provoz 5 500,00
investice 2 000,00

Kulturní zařízení Kadaň 16 985,00
provoz KZK a městské knihovny 14 635,00
sportovní hala - provoz 2 350,00

Školská zařízení 24 235,00
1.ZŠ 3 700,00
provoz obec 3 700,00

2.ZŠ 3 600,00
provoz obec 3 600,00

3.ZŠ 3 100,00
provoz obec 3 100,00

5.ZŠ 3 300,00
provoz obec 3 300,00

ZŠ a MŠ při nemocnici 1 480,00
provoz obec 1 480,00

DDM Šuplík 1 450,00
provoz obec 1 450,00

ZUŠ 860,00
provoz obec 860,00

1.MŠ 726,00
provoz obec 726,00

3.MŠ 862,00
provoz obec 862,00

4.MŠ 816,00
provoz obec 816,00

6.MŠ 1 046,00
provoz obec 1 046,00

9.MŠ 1 805,00
provoz obec 1 805,00

10.MŠ 1 490,00
provoz obec 1 490,00
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Rozpočet po 3.změně k 26.6.2014

druh výdaje tis.Kč

Ostatní výdaje 106 757,23
Transfery a dary 22 271,00
sportovní organizace 2 800,00
Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 100,00
ostatní organizace 600,00
dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit 700,00
Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 50,00
Vodní záchranná služba 10,00
Nemocnice Kadaň s.r.o. - provoz 4 300,00
Nemocnice Kadaň s.r.o. - investice do nemovitého majetku 2 000,00
Nemocnice Kadaň s.r.o. - BABYBOX 250,00
Nemocnice Kadaň s.r.o. - renovace nouz. osvětlení a rozvaděčů 2 500,00
příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště 1 125,00
mzdy zimní stadion 2 700,00
SK Kadaň a.s. - A mužstvo 1 700,00
FK Tatran - A mužstvo 500,00
FK Tatran - údržba 0,00
FK Tatran - fotbalové branky 60,00
opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 1 700,00
Gymnázium Kadaň - projekt BIOCHEM LAB 500,00
SPŠ stavební a OA Kadaň - projekt vybavení učebny 230,00
příspěvky za členství - Euroregion, SHS, Mikroregion Nechranicko 150,00
příspěvek pro Destinační agenturu Poohří 200,00
ZS a koupaliště - platba dle usnes. č. 4/1996 - MZ 17 96,00

Ostatní výdaje 84 486,23
majetkoprávní úsek 500,00
pojištění 1 750,00
nákup pozemků 250,00
poplatky bance 200,00
daň z nabytí nemovitých věcí 300,00
daň z příjmu právnických osob za obce 5 430,20
DPH 2 000,70
půjčka - Světlo Kadaň, o.s. 400,00
FK Tatran - údržba 500,00
správa bytů 39 750,00
odvod za neplnění zam. zdr. post. 0,00
příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) 4 216,35
nájemné 250,00
zabezpečení lékařské pohotovostní služby 805,00
ostatní sportoviště - energie 1 500,00
zimní stadion - energie 4 500,00
udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - I. etapa 631,00
udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - II. etapa Vodní sporty 268,00
udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí 268,00
udržitelnost multifunkční hřiště 1 042,05
udržitelnost č.p. 7 315,00
ostatní výdaje 250,00
fin. vypořádání dotací z roku 2013 - terénní program "Společ.start" 26,08
fin. vypořádání dotací z roku 2013 - volby do PS ČR 29,97
rezerva - podíly k dotacím 6 500,00
rezerva 12 803,88

Správa bytů:
běžné opravy bytů, údržba, výměny vybavevní, výměny oken za plastová
rozsáhlejší opravy domů a bytů
revize a opravy zařízení
opravy a údržba nebytových prostor
správa bytového fondu
platby do fondu oprav soc. bytů v SVJ
havárie
doplatky za vyúčtování služeb
úhrady za služby (vytápění, voda, plyn, výtah, elektřina…)
oprava izolace suterénu a oddrenážování Strážiště 1915-1918, 1933
zateplení č.p. 862-863
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Rozpočet po 3.změně k 26.6.2014

oprava tepel. izolace nástavby č.p.1338, 1340
indikátory vytápění na radiátory (620 bytů)
opravy přístěnků plynu/el. RD Na Strážišti
malby spol. prostor domů
opravy střech, Prunéřov …

Ostatní výdaje:
cizí peníze
sociální pohřby
soudní poplatky
kolky
sankce …
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Rozpočet po 3.změně k 26.6.2014

Sociální fond 
Příjmy 1 421,00
převod zůstatku z roku 2013 97,00
příděl do fondu pro rok 2014 1 324,00

Výdaje 1 421,00
penzijní připojištění 322,00
stravenky 460,00
kulturní a společenské akce 100,00
výročí 10,50
věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 474,00
rezerva 54,50
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Rozpočet po 3.změně k 26.6.2014

náklady na
provoz

Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. 152 995,00 148 995,00 10 000,00 4 000,00
Technické služby Kadaň s.r.o. 44 300,00 44 270,00 1 800,00 30,00
Kabelová televize Kadaň a.s. 36 585,00 34 409,00 5 774,00 2 176,00
Nemocnice Kadaň s.r.o. 207 090,00 207 090,00 0,00
Celkem 440 970,00 434 764,00 17 574,00 6 206,00

ziskOrganizace města výnosy investice
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