Zpráva předsedy o činnosti za rok 2020 a 2021
(01-2020/11-2021)
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1.

Rok 2020 chronologicky
•
•
•
•
•
•

2.

Zpráva o stavu dceřiné společnosti spolku. - 2020
•
•
•
•

3.

Dceřiná společnost se stabilizuje a rozvíjí svojí podnikatelskou činnost.
Dceřiná společnost splácí počáteční půjčku od spolku, (za rok 2020 vrací
0,7mil z celkového 1 milionu).
Společnost PRAHA12.com není naštěstí ekonomicky ani personálně poškozena vlivem
pandemie.
Současně se podařilo poskytovat zákazníkům společnosti služby v potřebné kvalitě a
objemu (distanční výuka, karantény, uzávěry).

Rok 2021 chronologicky
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

V návaznosti na změny směřování spolku pokračuje pokles počtu členů.
Spolek a jeho dceřiná společnost průběžně čelí nepřátelským aktivitám neznámé
osoby/osob.
Téměř veškeré spolkové aktivity jsou zasaženy důsledky pandemie, členům (převážně
seniorům) je nabízena možnost pomoci se zajištěním základních živ. potřeb.
Orgány spolku pracují skromnějším způsobem především distanční formou.
Plánovaná VH se v důsledku protiepidemiologických opatření nedaří uskutečnit.
V závěru roku získává spolek informaci o předpokládaném prodeji domečku.

Pokračuje pokles počtu členů.
Spolek, jeho dceřiná společnost i jednotliví členi průběžně čelí nepřátelským aktivitám
neznámé osoby/osob.
Aktivity spolku jsou utlumené v důsledku Sars Cov2.
Orgány spolku využívají distanční formu pro svá jednání a rozhodování.
Spolek získává detailnější informace o prodeji domečku. Rada spolku uvažuje o jeho
možné koupi prostřednictvím spolku, nebo jeho dceřinou společností. Možnosti jsou
komunikovány se členy.
Domeček je prodán jinému zájemci prakticky za dvojnásobek akceptovatelné ceny.
Pro zajištění potřeb spolku a dceřiné společnosti hledáme a nalézáme nové prostory.
Dochází k přesunu sídla spolku i společnosti PRAHA12.com.

Zpráva o stavu dceřiné společnosti spolku. - 2021
• Dceřiná společnost stabilizuje a rozvíjí svojí podnikatelskou činnost.
• Dceřiná společnost zcela splácí půjčku od spolku.
• Společnost PRAHA12.com není naštěstí ekonomicky ani personálně poškozena vlivem
pandemie ani v roce 2021, společnosti se daří realizovat mírný růst.
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