Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města
Trutnova
1.

Údaje o žadateli

1.1. Žadatel

Lesy a parky Trutnov s.r.o.

(úplný název právnické osoby)

1.2. Právní forma*

společnost s ručením omezeným

1.3. Sídlo* / Adresa bydliště

Úpická 469, 541 01 Trutnov

(obec, ulice, č.p., PSČ)

1.4. Číslo bankovního účtu

7905630287/0100

1.5. IČO

25968700

1.6. Telefon

499 813 352

E-mail
1.7.

Osoba(-y) zastupující
právnickou osobu*

1.8. Právní důvod zastoupení*
(zákonné zastoupení / plná
moc)

polesi@lesytrutnov.cz
Ing. Jaroslav Semerák
jednatel
Zákonné zastoupení

1.9. Číslo a datum registrace*
(ve znění pozdějších změn a
doplňků)

1.10. Datum posledního zasedání nejvyššího orgánu*:
2.

Účel, na který je návratná finanční výpomoc požadována

Účelem čerpání návratné finanční výpomoci je dočasné pokrytí nedostatku finančních
prostředků, ke kterému došlo kvůli nepříznivé situaci na trhu se dřevem v důsledku
kůrovcové kalamity. Dalším nepříznivým vlivem je zhoršení odbytu, který klesá i kvůli
koronavirové krizi. V důsledku toho bychom nemohli realizovat plánované akce (uvedeny
v přílohách), na které máme sepsány dohody o poskytnutí dotací nebo podané žádosti u
Státního zemědělského a intervenčního fondu. Dotace jsou poskytovány následně po
skončení akce a na jejich předfinancování bychom neměli dostatek finančnících prostředků.

3.

Rozpočet na účel, akci, projekt, termíny

3.1. Celkové náklady

6.000.000

3.2. Vlastní náklady
Požadovaná návratná finanční výpomoc v celkové výši
z toho:
3.3. provozní:
investiční:

Kč

6.000.000

3.4. Termín pro poskytnutí peněžních prostředků (datum)

nejpozději do
31.12.2020

3.5. Lhůta pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků (datum)

nejpozději do
30.06.2022

4.

Kč

Kč

Přílohy k žádosti
Vlastní přílohy (pokud jsou):
Přehled plánovaných projektů
Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR ze Státního zemědělského
intervenčního fondu:
- Pěšiny Houska a informační tabule příměstské lesy, registrační číslo žádosti
17/004/08520/452/000178
- Pěšiny Čížkovy kameny, registrační číslo žádosti 18/006/08520/452/000156
- Oplocenky 2019, registrační číslo žádosti 18/007/08510/452/000844
Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ze Státního zemědělského
intervenčního fondu:
- Oplocenky 2020, registrační číslo žádosti 19/008/08510/452/001131
- Příměstské lesy, registrační číslo žádosti 19/008/08520/452/001104
- Traktor pro práci v lese, registrační číslo žádosti 19/008/08610/452/001067

"Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o
ochraně osobních údajů. Kategorie, účel zpracování a uchovávání osobních údajů jsou přístupné
způsobem umožňujícím dálkový přístup na našich webových stránkách
(http://www.trutnov.cz/mestsky-urad/gdpr)."
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s tím, že informaci o způsobu zpracování osobních
údajů lze získat způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz shora).

V Trutnově

dne: 23.04.2020

Podpis žadatele / oprávněného zástupce a razítko*: Ing. Jaroslav Semerák, v.r.
* údaje takto označené vyplní pouze právnická osoba
** údaje takto označené vyplní právnická osoba a podnikající fyzická osoba

