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Dne 27. 1. 2021 se sejde zastupitelstvo města Kosmonos a bude schvalovat mj. i rozpočet
města na rok 2021. Každý z nás se může s rozpočtem seznámit - viz. https://www.kosmonosy.
cz/o-meste/hospodareni-mesta/rozpocet-mesta
. Někteří zastupitelé jsme pracovní návrh rozpočtu obdrželi již 14. prosince a na jednání
zastupitelstva v prosinci jsme požadovali, aby se sešlo v lednu pracovní zastupitelstvo (kdo má
tedy zájem) a Fin. výbor a ledacos se tam vyřešilo. Toto zůstalo bez odezvy s tím, že se to
vyřeší při projednávání rozpočtu na lednovém zastupitelstvu (zastupitel Ing. Janeček).
Doporučuji si zapnout zvukový záznam od cca 1:20 a těch 27 minut do konce to stojí za to
vydržet
https://www.kosmonosy.cz/wp-content/uploads/2020/01/zastupitelstvo-2.mp3
. Jak pracuje Fin. výbor v době covidu viz zápisy z Finančního výboru města Kosmonosy pod
taktovkou zastupitele Doc. Lad. Horáka
https://www.kosmonosy.cz/o-meste/zastupitelstvo/vybory-zastupitelstva/financni-vybor-zastupit
elstva
.

Tedy věcně k rozpočtu na rok 2021. Pouze namátkově, leccos důležitého bude třeba
opomenuto a budu rád, když to zvídavý občan Kosmonos doplní. Rovněž je třeba říci, že
přístup současné garnitury je ten, že zařazená akce do rozpočtu se vyprojektuje, zajistí se na ni
příslušná stavební povolení a potom se všechno hodí do koše (splašková kanalizace ul.
Wolkerova a Šmeralova za cca 10 mil. Kč) V min. roce však šla rada města ještě dál. Do
rozpočtu města pro rok 2020 jsme zařadili lopotně připravenou akci rekonstrukce hasičárny v
Hor. Stakorách, kde je nezbytné udělat I. etapu (odstranit havarijní stav krovu a stropu za cca
do 2 mil. Kč.) Rada města to bezdůvodně vyškrtla z rozpočtu a odložila na rok 2021. A v
rozpočtu na rok 2021 se již s touto akcí nepočítá. Rozpočet města je tedy trhacím kalendářem.

K jednotlivým investičním akcím města je možno říci, že přetrvává přístup jako v minulých
letech, tj. plánují se akce na které dnes není dokumentace a v rozpočtu na ně je uvolněno 11, 9
mil. Kč. Jedná se o biotopové koupaliště, které se na konci minulého roku začalo teprve
projektovat. Situace je naprosto stejná jako u plánování sportovní haly, kdy jsme uvolnili: v roce
2018 - 6, 1 mil. Kč, v roce 2019 - 40 mil. Kč a v roce 2020 - 15 mil. Kč. A hala se má začít až
letos s předpokládanou částkou pro rok 2021 50,8 mil Kč. Ohledně sportovní haly toho lze na
tomto webu vyhledat dost. Do dnešního dne zastupitelé nedostali dokument, investiční záměr,
apod., který dokládá faktickou potřebu haly, a to především pro žactvo naší základní školy.
Definitivní stavba haly, tak jak je nyní koncipována, představuje náklad cca 100 mil. Kč. Mezitím
nám třeba kousek od uvažované haly (na katastru Kosmonos) vyrostlo pořádné fitko – www.si
mplyfit.cz
. Velmi na zvážení je rovněž investice do dalšího sportovního zařízení – 2. plocha hřiště (umělá
nasvícená plocha vč. nočního osvětlení) za 3,5 mil. Kč.
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Zbývá podívat se na rozpočet celkovou optikou vč. mandatorních výdajů, kde v podstatě na
velmi ořezaný provoz město potřebuje cca 90 mil. Kč. Vždyť jenom výdaje na svoz odpadu
vzrostly za 4 roky o 90%, tj. na 9,1 mil. Kč pro rok 2020. A už se těším až se příští týden půjdu
podívat na pokladní Měst. úřadu Kosmonosy a zaplatím tam 70,- Kč. A napřesrok budeme mít
daně z nemovitostí jako v Praze. Tolik tedy pár poznámek k jednání o rozpočtu na rok 2021. Na
základě všeho výše uvedeného mám tedy velký problém se k rozpočtu, který je nastaven na
217,2 mil. Kč se schodkem 95,6 mil. Kč, se jakkoli hlásit.

Ing. Karel Blecha

zastupitel města Kosmonosy
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