Zpráva o hospodaření Provozní Nový Malín s.r.o. - r. 2018
V r. 2018 jsme dosáhli příjmy v celkové hodnotě 54.446.178,45 Kč.
Nejdůležitější stavební akce v obci:
-

rekonstrukce obecního úřadu – 2.280,-tis.Kč
výstavba optické sítě- 2.172,-tis.Kč
výstavba chodníku od Sokolovny na horní konec – 1.241,-tis.Kč
výstavba podkroví v Mladoňově- prostory ÚEV z.ú. – 1.611,- tis Kč
přestavba hasičské zbrojnice. – 3.838,- tis .Kč
úprava křižovatky u zastávk ZŠ Nový Malín- 2.005,-tis.Kč
revitalizace hřbitova Nový Malín- 3.180,-tis.Kč
výstavba šaten FK Nový Malín- 9.717,-tis.Kč
rekonstrukce MK 18c-1.508,-tis.Kč

Další činnost pro cizí odběratele:
- Obec Bohutín – oprava vodojemu - 106,- tis.Kč
- Vikýřovice-STS-vybudování vodovodní přípojky - 1.126,- tis.Kč
- Obec Bratrušov – ZŠ- výstavba ČOV- 407,-tis.Kč.
Pro obyvatele Nového Malína a obyvatele okolních obcí poskytujeme drobné práce
a služby jako jsou :
- zhotovení vodovodních a kanalizačních přípojek, včetně terénních úprav
- práce stroji, úpravy terénu a dláždění , nakládky materiálu, přepravy štěrků apod.
Tyto práce byly provedeny v celkové hodnotě 2.760,- tis. Kč
- prodej dřevěných briket na vytápění v hodnotě 370,-tis.Kč
Celkové výnosy ze stavební činnosti a služeb…………………………36.915,-tis.Kč
Celkové výnosy za provozování internetové sítě………………………….251,-tis.Kč
Celkové výnosy za provozování a vodovodu a kanalizace ……………7.158,-tis.Kč
Celkové výnosy za provoz sběrného dvora, údržbu a úklid obce
a provoz kompostárny……………………………………………….….5.685,-tis.Kč
V roce 2018 společnost nakoupila investiční majetek v celkové hodnotě 2.604.126,00 Kč např:
Strojní vybavení:
Nosič nářadí Belos TP 5080………1.993.384,00Kč
Pásové minirýpadlo CAT 300.9…………390.000,00Kč
Měřící přístroj pro revizního technika:
Eurotest XC………………..51.766,00Kč
Barevný kopírovací stroj:
Konica Minolta C258…………….55.460,00Kč
Roční účetní odpisy dlouhodobého majetku činí částku 1.184,-tis.Kč.

V roce 2017 společnost pořídila drobný hmotný majetek v pořizovací ceně do 40tis. Kč v celkové
hodnotě 238,- tis. Kč. Celková cena drobného majetku evidovaného v podrozvahové evidenci je
ke dni inventarizace k 31.12.2018 - 2.457,-tis.Kč
Společnost rozšířila služby pro občany o provádění revizí elektro a hromosvodů.
Společnost ukončila k 31.12.2018 služby elektronických komunikací - ukončení internetové sítě
NovyMalinNET z důvodu vzniku metropolitní optické sítě Nový Malín.
Společnost zaměstnávala během roku 2018 průměrně 66 zaměstnanců měsíčně.
Stav zaměstnanců k 31.12.2018 - 65 zaměstnanců.
V rámci uzavření smlouvy s Úřadem práce v Šumperku jsme obdrželi příspěvek ze státního rozpočtu a
Evropského sociálního fondu na vytvoření pracovních míst VPP/veřejně prospěšné práce/ v celkové
částce 489,- tis.Kč
Společnost ukončila r.2018 s účetním ziskem ve výši 9.184,43 Kč.

Vystavil: Tylová Lenka
V Novém Malíně dne 30. 4. 2019

