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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV

27.04.2020

Zpracoval

Ilona Daňková

Předkládá

Mgr. Ivan Adamec

Odbor
finanční

Datum projednání v RM

04.05.2020

Datum projednání v ZM

11.05.2020

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení

Návratná finanční výpomoc – Lesy a parky Trutnov s.r.o.

Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Návrh na usnesení ZM

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení
Rada města Trutnova
doporučuje
01.01
zastupitelstvu města schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
6.000.000 Kč společnosti Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, IČO
25968700 na účel určený žadatelem v žádosti.
02.02
doporučuje
zastupitelstvu města schválit veřejnoprávní smlouvu se společností Lesy a parky
Trutnov s.r.o., Úpická 469, IČO 25968700 ve znění dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Trutnova
schvaluje
01.01
poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 6.000.000 Kč společnosti
Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, IČO 25968700 na účel určený
žadatelem v žádosti.
schvaluje
smlouvu se společností Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, IČO
25968700 ve znění dle předloženého návrhu.

Důvodová zpráva:
Město Trutnov a společnost Lesy a parky Trutnov s.r.o uzavřely v roce 2018 veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí návratné finanční výpomoci na předfinancování akcí v celkové částce 6.000.000 Kč. Na tyto
akce byly přiznány dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu a z Ministerstva životního
prostředí ČR.
Prostředky byly čerpány postupně v letech 2018 a 2019. Nejzazší termín pro vrácení prostředků je
30.06.2020. Plánované projekty byly postupně realizovány, na úhradu nákladů byly průběžně čerpány
prostředky návratné finanční výpomoci a následně předkládána vyúčtování poskytovatelům dotace.
Přestože lhůta splacení byla stanovena s velkým předstihem, v důsledku administrativního zpracování došlo
k časovému posunu a organizace doposud neobdržela všechny dotace. Neproplacena byla částka 828 tis.
Kč. I přes tuto okolnost organizace splatí půjčku v termínu stanoveném smlouvou a to z prostředků
určených na běžný provoz.
Tato skutečnost má však nepříznivý vliv na finanční hospodaření organizace, které zároveň v důsledku
kůrovcové kalamity a koronavirové krize významně klesají příjmy. Aby mohla nadále realizovat další
plánované akce v průběhu dvou následujících let, na které má již uzavřeny dohody se Státním
zemědělským a intervenčním fondem nebo podané žádosti, potřebuje finanční prostředky na jejich
předfinancování. Z toho důvodu předložila společnost Lesy a parky Trutnov s.r.o. žádost o návratnou
finanční výpomoc na dočasné pokrytí nedostatku finančních prostředků. S její pomocí pokryje výpadek
v příjmech a zároveň může plynule pokračovat ve své činnosti a rozvoji.
Poskytnutí návratné finanční výpomoci je postupem v souladu s principem soukromého investora, neboť
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umožní společnosti Lesy a parky Trutnov s.r.o. realizovat činnosti zhodnocující majetek města Trutnova,
které společnosti město svěřilo, a bude tak realizovat povinnost města pečovat o svůj majetek s péčí řádné
ho hospodáře, navíc s přidaným bonusem získaných dotací, čímž dojde k úspoře města při finančním zajištění těchto činností. Proto se nejedná o poskytnutí veřejné podpory, nýbrž o postup sledující princip soukromého investora.
Přehled plánovaných akcí:
1. Pěšiny Houska a informační tabule příměstské lesy – rozpočet 1.989.999 Kč, plánovaný termín
dokončení projektu 05/2020, dohoda o dotaci se SZIF uzavřena dne 23.07.2018.
2. Pěšiny Čížkovy kameny (Velké Svatoňovice) – rozpočet 1.958. 601 Kč, plánovaný termín realizace
10/2020, dohoda o dotaci se SZIF uzavřena dne 01.02.2019.
3. Oplocenky 2019 – rozpočet 391.000 Kč, plánovaný termín realizace 05/2020, dohoda o dotaci se SZIF
uzavřena dne 19.08.2019.
4. Oplocenky 2020 – rozpočet 892.000 Kč, plánovaný termín realizace 05/2022, žádost o dotaci podána
dne 29.10.2019.
5. Příměstské lesy – rozpočet 1.920.826 Kč, plánovaný termín realizace 06/2022, žádost o dotaci podána
dne 29.10.2019.
6. Traktor pro práci v lese – rozpočet 1.896.000 Kč, plánovaný termín realizace 10/2020, žádost o dotaci
podána dne 29.10.2019.
Návratná finanční výpomoc bude čerpána na základě písemného požadavku organizace nejpozději do
31.12.2020. Splacena bude do 30.06.2022.
Příloha
Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Trutnova
Veřejnoprávní smlouva o návratné finanční výpomoci č. 2/2020
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – navrhované rozpočtové opatření č. 2
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 05.05.2020

Mgr. Jiří Ratajík

23.04.2020
Podpis vedoucího odboru

