
6  prosinec 2021

aktuálně

Střednědobá analýza finanč-
ního zdraví měst s rozšíře-
nou působností potvrzuje 
dopady koronavirové krize 
na ekonomiku měst a obcí. 
Zatímco do roku 2018 se 
toto finanční zdraví meziroč-
ně zlepšovalo, v roce 2020 
došlou více než poloviny 
obcí k přeřazení do horší ka-
tegorie. Nejvyšší bonitu fi-
nančního zdraví (kategorie 
A) mělo v roce 2020 téměř 
35 % hodnocených obcí, 
přestože v roce 2018 to bylo 
dosud nejvíce, tedy 65 % 
hodnocených. V absolutních 

číslech to pak činilo v roce 
2020 celkem 71 hodnoce-
ných měst, která měla vyni-
kající finanční zdraví, když 
v roce 2018 tohoto hodnoce-
ní dosáhlo plných 133 měst. 
Velmi dobrého finančního 
zdraví (kategorie B) pak do-
sáhlo v roce 2020 dalších 
25 % obcí (tj. počet 51; 
v roce 2018 to bylo 49). 
Hospodaření měst ovlivňu-
jí změny legislativy, kdy se 
zrušení superhrubé mzdy 
v roce 2021 projevilo u obcí 
snížením příjmů na dani 
z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti o třetinu, 
což opět ovlivní hodnotu 

ukazatele finančního zdraví 
v následujícím roce. ●

Na slavnostním galavečeru 
České ceny za architektu-
ru (ČCA) konaném ve Foru 
Karlín a přenášeném živě na 
web ČT art byly vyhláše-
ny výsledky 6. ročníku této 
soutěžní přehlídky architek-
tonických realizací organi-
zované Českou komorou ar-
chitektů. Hlavní cenu získali 
Miroslav Pospíšil a Martin 
Karlík z kanceláře atelier-r 
za návrh rekonstrukce paláce 
hradu Helfštýna. Mimořádně 
citlivá rekonstrukce hradu, 

který patří mezi nejna-
vštěvovanější historické 
památky na území Olo-
mouckého kraje, zís-
kala letos hned několik 
ocenění, mimo jiné titul 
Stavba roku 2021 a byla 
oceněna i v nejvýznam-
nější muzejní soutěži 
Gloria Musealis. Ve finále 
letošního ročníku porota vy-
bírala mezi sedmi díly. Vítěz 
i finalisté se etablovali z 30 
nominovaných prací, kte-
ré ČKA představila v červ-

nu tohoto roku. Celkově se 
o Českou cenu za architek-
turu v 6. ročníku ucházelo 
170 realizací dokončených 
v posledních pěti letech. 
Akademie České ceny za ar-

chitekturu současně ocenila 
Výjimečný počin, kterým se 
stala péče architektky Alice 
Šimečkové, o Růženu Žer-
tovou. Uděleno bylo také 
šest Cen partnerů. ●

V době všeobecného zdra-
žování energií nejenom 
v důsledku konce Bohemia 
Energy existuje naděje na 

zisk potřebných finančních 
prostředků pro města a obce. 
Představuje ji program 
ELENA Národní rozvojo-

vé banky (NRB) – poraden-
ství při přípravě energeticky 
úsporného projektu a zís-
kání energetického posud-
ku. ELENA nabízí úhradu 
90 % způsobilých výdajů 
na vybrané činnosti spojené 
s přípravou realizace projek-
tu. Program je vhodný i pro 
podnikatele. Celkově může 
ELENA poskytnout 61 mili-
onů korun. Národní rozvo-
jová banka přispívá a podílí 
se na podpoře dlouhodo-
bě udržitelného hospodář-
ského a sociálního rozvoje 
prostřednictvím poskytová-
ní finančních produktů, a to 
zejména v oblasti malého 

a středního podnikání, roz-
voje infrastruktury a dalších 
sektorech ekonomiky. Je-
jím jediným akcionářem je 
Česká republika zastoupená 
MPO, MF a MMR. S vy-
užitím prostředků státní-
ho rozpočtu, rozpočtů krajů 
a evropských fondů banka 
poskytuje podporu formou 
záruk a zvýhodněných úvě-
rů a doplňuje tak nabídku 
bankovních a investičních 
produktů na trhu. Loni NRB 
svými produkty podpořila 
10 636 projektů, v objemu 
přes 51 miliard korun napří-
mo poskytnutých či zaruče-
ných úvěrů. ●

AnAlýZA fInAnčníhO ZdRAví Obcí

čEská cEnA ZA ARchITEkTuRu: 
REkOnsTRukcE hRAdu hElfšTýnA
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budujeme místa, 
která přinášejí radost

CX 02
MASÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ

CX 04
ŠLAPACÍ ZAŘÍZENÍ

CX 06
PROCVIČOVÁNÍ PASU

CX 08
JEZDECKÉ ZAŘÍZENÍ

CX 1119
PROTAHOVACÍ ZAŘÍZENÍ
A BENCH

CX 18
PROCVIČOVÁNÍ ZAD

CX 0103
PROCVIČOVÁNÍ 
KLOUBŮ A RAMEN

CX 21
PROCVIČOVÁNÍ 
NOHOU

CX 14
SEDY LEHY

Pořiďte retro stroj za retro ceny

Využijte poslední možnost pořízení strojů 
v našich původních barvách ještě za loňské ceny. 
Pouze do vyprodání zásob.
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Objednávky, informace: info@colmex.cz 
Zavolejte nám: 773 666 066
www.colmex.cz

PŮVODNÍ CENA KONEČNÁ CENA

50 916,- Kč 25 990,- Kč

Konečná cena je včetně DPH a ZAHRNUJE MONTÁŽ!

Poslední
červeno-zelené
Vánoce v Colmexu 




