Kolik platí město za "zajištění provozuschopnosti" městského stadionu? - Naše Kosmonosy
Napsal uživatel David Odnoha
Pondělí, 25 Březen 2013 06:30

Pozorní čtenáři těchto stránek vědí, že dle nové smlouvy o pronájmu areálu městského
stadionu platí město za SK Kosmonosy a Akumu Kosmonosy určitou částku na zajištění chodu
areálu a podmínek pro sport. Město tedy od loňského roku za sportovce platí nejen náklady za
údržbu objektů a energie, ale i údržbu strojů, pohoné hmoty, travní osivu a patřičnou chemii. V
neposlední řadě pak platí správce. SK Kosmonosy a Akuma Kosmonosy dle smlouvy hradí
25% z nákladů na energie. Na jeden kalendářní rok činí tyto náklady pro město částku přes 600
tisíc korun!

Přesto SK Kosmonosy požádal vedení města a zastupitelstvo o 400 tisíc korun na zajištění
dopravy mládežnických celků. Výbor pro školství, kulturu a sport, který žádost přezkoumal,
doporučil Radě města Kosmonosy snížení částky na 300 tisíc korun, rada města pak návrh
dotace na dopravu snížila na 100 tisíc korun. Tuto částku pak zastupitelé klubu SK Kosmonosy
přidělili.

Dokument, který dostali zastupitelé do svých materiálů, se jmenuje "Vytváření podmínek ze
strany města Kosmonosy pro sport - Městský stadion".

Podívejme se nyní detailněji na rozpad nákladů na zajištění provozuschopnosti areálu na rok
(tyto náklady platí město):

Údržba projektu 150.000 Kč

Údržba strojního zařízení 50.000 Kč

Pohonné hmoty 50.000 Kč

Osivo a chemie 40.000 kč
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Energie 435.000 Kč (z toho SK Kosmonosy 35.000 Kč elektřina, 85.600 Kč voda, 145.000 Kč
plyn), Akuma Kosmonosy 65.000 Kč elektřina, 14.400 Kč voda, 90.000 Kč plyn)

Správce areálu vč.odvodů: 81.600 Kč

Celkové náklady pro město: 716.600 Kč.

Kluby zpětně hradí do městské pokladny 25% spotřebovaných energií, zde 108.750 Kč (SKK
66.400 Kč, AKK 42.350 Kč)

david.odnoha@seznam.cz
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