Město Zásmuky

=============================================================================
Vážení zastupitelé,
dovolujeme si Vám předložit zprávu o hospodaření města Zásmuky za uplynulé období leden –
srpen 2020.
Zprávu o hospodaření města uvádíme informací o stavech na všech účtech a pokladnách, které má
město zřízeno – stav k 31.8. 2020.
Stavy na účtech města Zásmuky:
Číslo účtu

Název účtu
3927151/0100

Stav k 31.8.2020

KB Kolín- běžný účet

Kč
13,453.520,19

43-4664730207/0100

KB Kolín – hospod.činnost

19-7161470267/0100

KB Kolín - FRB

43-9317230227/0100

KB Kolín – Vlčí důl

1,316.222,96

KB Kolín - VAK

2,166.928,79

ČNB Praha

6,644.293,85

107-1104610297/0100
94-4516151/0710

4,046.129,51
653.281,50

250457038/0300

ČSOB Kolín – úvěrový účet

250375315/0300

ČSOB Kolín –běžný účet

250379105/0300

ČSOB – běžný

284943077/0300

ČSOB - spořící účet

-

12,352.941,24
295.535,36
17.635,18
7,356.075,61

2200418793/2010

Fio banka – sociální fond

2101098974/2010

FIO banka – účet pro finanční
prostředky opatrovanců

3.370,--

Pokladna rozpočtová činnost

48.830,--

261 094,099

91.545,00

261 095

Pokladna hospodář.činnost

53.029,00

261 096

Pokladna poplatky

75.421,00

261 098

Pokladna knihovna

3.951,--

Pokračujeme přehledem celkových příjmů města tak, jak byly plněny podle zákona o rozpočtovém určení výnosů
některých daní, nedaňové příjmy města, kapitálové příjmy a přehled dotací.
Příjmy

2020

Kč

Třída 1 – daňové příjmy

21,743.238,07

Třída 2 –nedaňové příjmy

725.796,28

Třída 3 – kapitálové příjmy

0

Třída 4 – přijaté transfery (po konsolidaci)

45,992.010,08

Příjmy celkem ( po konsolidaci)

68,461.044,43
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Dotace přijaté v roce 2020
Dotace z KÚ na činnost místní správy

3,869.100,-- Kč

Dotace – pečovatelky - účelová

874.800,-- Kč

Dotace od obce Svojšice – pro SDH

10.000,-- Kč

Dotace MŽP projekt Vlčí důl

Výdaje:

41,238.110,08 Kč

2020

Běžné výdaje ( po konsolidaci)

18,555.082,64 Kč

Kapitálové výdaje

57,782.833,22 Kč

Výdaje celkem ( po konsolidaci)

76,337.915,86 Kč

Příjmy celkem

68,461.044,43 Kč

Výdaje celkem

76,337.915,86 Kč

Saldo příjmů a výdajů

-7,876.871,43 Kč

Financování

7,876.871,43 Kč

Z plánovaných akcí schválených v rozpočtu města na rok 2020 bychom vás chtěli informovat o těch,
které se nám podařilo uskutečnit ale i o těch, které nás ještě čekají.
Zhotoven byl nový chodník v ulice Čechova a současně s tím vyměněno veřejné osvětlení za nové.
Nový chodník je také zhotoven v parku na Komenského náměstí. Úspěšně pokračujeme v opravě
kulturní památky Mariánský sloup. Pořídili jsme nové hrací prvky na dětské hřiště u zdravotního
střediska – lanovou pyramidu a dvojhoupačku na pozemek u nádraží. Pokračuje příprava územního
plánu. Pro zlepšení veřejného prostranství jsme dopořídili květinový mobiliář, parkové lavičky. Pokračuje
rozvoj požární ochrany v dobrovolné části a to zakoupením dalšího vybavení pro členy JSDH. V
hasičské zbrojnici Doubravčany byla vyměněna okna a vnitřní i vchodové dveře, nově vymalováno a
pořízeno mobilní WC. Vybudována byla kontejnerová stání v Zásmukách i v obcích Sobočice,
Doubravčany, Vršice a Nesměň. Technické vybavení pro veřejnou zeleň bylo doplněno novým traktorem
ZETOR včetně traktorového nosiče kontejnerů a příkopového ramene. V obci Nesměň byla zabudována
nová jímka pro odpadní vody u čp. 23 a odstraněna jímka původní. Do všech obcí byly instalovány
parkové lavičky.
Letošní rok je poznamenán epidemií COVID 19 a z tohoto důvodu se neuskutečnily akce dne dětí ani
vítání nových občánků, pravidelně však poskytujeme věcné dary našim starším občanům u příležitosti
jejich životních výročí. Dotace na provoz putují i do naší základní školy a mateřské školy. Vítání prvňáčků
proběhlo ve venkovních prostorách, děti byly obdarovány batůžky se školními potřebami, památečními
penálky včetně malého sladkého dárku. Zajištěna byla výstavní činnost během letních měsíců,
vystavovány byly obrazy sdružení amatérských výtvarníků. Podporujeme činnost knihovny,
pečovatelské služby, finančně podporujeme dopravní obslužnost - autobusovou dopravu OAD Kolín,
dopravu na Prahu, Kutnou Horu. Podporujeme činnost spolků a dalších neziskových organizací.
V mateřské škole proběhla během prázdnin výměna cca 56 ks vnitřních dveří včetně nových obložek,
zrekonstruována byla výdejna jídla. Mateřská škola ze svých prostředků výdejnu dovybavila novým
kuchyňským zařízením.
Podána byla žádost na MMR o dotaci na akci Obnova školního hřiště ve městě Zásmuky, která byla
kladně vyřízena a nové hřiště by mělo být vybudováno do konce roku 2021. Dále byla podána žádost
na MV o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Zásmuky, v případě kladného
vyřízení by se mohl automobil pořídit v roce 2021. Žádost o dotaci byla podána i na osobní automobil
pro pečovatelskou službu – dotace Podlipansko. V současné době je realizován projekt na Odstranění
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ekologické zátěže Vlčí důl. Na tento projekt je čerpána dotace z Ministerstva životního prostředí a
k datu 31.8. 2020 byla poskytnuta ve výši 41,238.110,08. Kč. Práce ve Vlčím dole probíhají a jsou
pravidelně kontrolovány při kontrolních dnech.
Spolkům a neziskovým organizacím byly poskytnuty dotace ze schváleného dotačního fondu ve výši
525 tis. Kč.
V další části bychom vás chtěli informovat o akcích, které nás ještě v tomto roce čekají.
Ve fázi přípravy je projekt, který má řešit havarijní stav opěrné zdi v horní části Doubravčan. Stejně tak
je připravován projekt na rozparcelování bývalých zahrádek v ulici Na Průhonech. Před dokončením je
oprava fasády na nemovitosti čp. 179 vedle městského úřadu. Vypsané je výběrové řízení na
rekonstrukci komunikace ke hřbitovu.
V měsíci říjnu a listopadu bude probíhat příprava na rozpočet roku 2021 včetně aktualizace
rozpočtového výhledu na další roky.
A ještě několik čísel k financování a plnění rozpočtu.
Rozpočtované příjmy jsou plněny na 55,81 %, rozpočtované výdaje jsou plněny na 51,70 %. Od ledna
2019 splácíme měsíčně jistinu a úroky z úvěru, zůstatek úvěru je k 31.8. 2020 ve výši 12,352.941,24 Kč.
V hospodářské činnosti bylo dosaženo výnosů ve výši 2,512 tis. Kč, Náklady činily 2,145 tis. Kč.
Z hospodářské činnosti byla financována oprava trafostanice na ČOV. Dále je vyhotovena a proplacena
dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu Sobočice,
splašková kanalizace a dále je připravena a proplacena dokumentace pro stavební povolení stavby
Zásmuky, doplnění vodovodu v celkové částce 614 tis. Kč vč. DPH. Na tyto projekty byla podána
žádost o dotaci. Na účtech hospodářské činnosti bylo k datu 31.8. 2020 celkem 6,308.410,63 Kč.

Zásmuky 22.9. 2020
Podklady připravila: Hana Michálková

za radu města
starostka
PhDr. Marta Vaňková, MBA
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