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Návrh na usnesení RM

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení
Rada města Trutnova
bere na vědomí
01.01
informaci o plnění veřejnoprávní smlouvy o návratné finanční výpomoci
uzavřené dne 18.09.2019 na základě usnesení zastupitelstva města
Trutnova č. ZM_2019-153/4.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Na základně usnesení zastupitelstva města Trutnova č. 2019-153/4 ze dne 16.09.2019, kterým je uloženo
Odboru finančnímu předložit radě města do konce každého roku předložit informaci o plnění veřejnoprávní
smlouvy, uvádíme následující:
V souladu s bodem 7. smlouvy předložil příjemce (Bojiště s.r.o.) výkazy účetní závěrky k 31.12.2019.
Následně bylo uskutečněno společné jednání na kterém byly konstatovány tyto skutečnosti:
. k uvedenému datu vykazuje účetnictví příjemce ztrátu ve výši 2.344 tis. Kč
. aktiva organizace byla 240 tis. Kč, z toho dlouhodobý majetek 74 tis. Kč a oběžná aktiva (peníze,
pohledávky) 166 tis. Kč
. pasiva organizace ve stejné výši jsou tvořena ze ztráty aktuálního roku a roku minulého (celkem mínus
2.869 tis. Kč) a závazků v celkové výši 3.059 tis. Kč (půjčky, neuhrazené dodavatelské závazky) a
základního kapitálu ve výši 50 tis. Kč.
. vlastní kapitál společnosti vykazuje zápornou hodnotu a to mínus 2 819 tis. Kč.
Zároveň s tím předložil jednatel firmy Bojiště p. Dorňák velmi podrobné vyjádření o vývoji hospodaření
v letošním roce spolu se zhodnocením současné situace a výhledem na další roky. V něm uvádí příznivý
trend, a to především v rozsahu činností a zvyšování počtu návštěvníků. Přesto nebude firma schopna
(především vlivem letošního nejistého roku) realizovat v roce 2020 mimořádnou splátku. Smluvně
dohodnutý termín splatnosti je 31.12.2024, první splátku předpokládá příjemce uhradit v roce 2021.
Přílohy:
Účetní závěrka k 31.12.2019
Vyjádření k hospodaření Bojiště s.r.o v roce 2020, zhodnocení současné situace a výhled
Záznam z jednání ze dne 25.09.2020
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