Zpráva o hospodaření Provozní Nový Malín s.r.o. - r. 2019
V r. 2019 jsme dosáhli příjmy v celkové hodnotě 57.439.223,94 Kč.
Nejdůležitější stavební akce v obci:
-

rekonstrukce Sokolovny – 12.875 tis. Kč
výstavba optické sítě- 1.882 tis. Kč
obnova vodovodního řádu Plechy, u Vvykoukla – 2.980 tis. Kč
horní MŠ- odizolování zdiva. – 600 tis Kč
oprava střechy ZŠ Nový Malín- 1.265 tis. Kč
revitalizace hřbitova Nový Malín- ,1.096 tis. Kč
výstavba šaten FK Nový Malín- 2.512 tis. Kč
rekonstrukce MK 79c,30c,73c- 3.124 tis. Kč/u Příhodů, u Krakovských,,u Zajiců/

Další činnost pro cizí odběratele:
- Obec Sudkov – výstavba chodníků - 1.194 tis. Kč
- Ekozis spol.s.r.o.- výstavba vodovod. řádu a přípojek v Loučné n.Des. - 906 tis. Kč
- KÚ Olomouc –zemědělská škola Šumperk, kanalizace – 2.643 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 3.408 tis. Kč
- prodej dřevěných briket na vytápění v hodnotě 942,-tis. Kč/4 kamiony/
Celkové výnosy ze stavební činnosti a služeb…………………………38.360 tis. Kč
Celkové výnosy za provozování a vodovodu a kanalizace ……………7.757 tis. Kč
Celkové výnosy za provoz sběrného dvora, údržbu a úklid obce
a provoz kompostárny……………………………………………….….9.031 tis. Kč
Celkový výnos za výrobu el. energie- MVE………………………………336 tis. Kč
V roce 2019 společnost nakoupila investiční majetek v celkové hodnotě 4.119 tis. Kč např:
Rypadlo Takeuchi TB295W………3.506 tis. Kč
Tatra 815…………………………….200 tis. Kč
Hliníkové lešení BOSS……………….80 tis. Kč
Dacia Lodgy/7míst.
………… 302 tis. Kč
Roční účetní odpisy dlouhodobého majetku činí částku 1.900 tis. Kč.
V roce 2019 společnost pořídila drobný hmotný majetek v pořizovací ceně do 40tis. Kč v celkové
hodnotě 314 tis. Kč. Celková cena drobného majetku evidovaného v podrozvahové evidenci je
ke dni inventarizace k 31.12.2019 - 2.682 tis. Kč
Společnost v listopadu 2019 doplatila leasingovou smlouvu uzavřenou při pořízení nákladního
vozidla MAN TGM 18.250. Toto vozidlo je účetně odkoupeno za 1 tis. Kč, ale jeho tržní hodnota
se pohybuje okolo 1,1 mil.Kč. Tato částka není v roční závěrce věrně zohledněna.

Společnost zaměstnávala během roku 2018 průměrně 70 zaměstnanců měsíčně.
Stav zaměstnanců k 31.12.2019 - 72 zaměstnanců. / z toho 6 dlouhodobě práce neschopných/
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 360 tis. Kč
Společnost ukončila r.2019 s účetním ziskem ve výši 53.901,26 Kč.

Vystavil: Tylová Lenka
V Novém Malíně dne 11. 5. 2020

