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ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE SBD SUŠICE PRO SHROMÁŽD NÍ DELEGÁT
KONANÉ V ROCE 2021 A SCHVALOVANÉ HLASOVÁNÍM PER ROLLAM.
Vážené delegátky a delegáti, dovolte mi,abych vás za kontrolní komisi v krátkosti seznámil
s její inností od posledního shromážd ní delegát konaného dne 24.6..2020 a to až do
dnešního dne.
Komise je t lenná a byla zvolena shromážd ním delegát v roce 2017.P edkládám zprávu o
innosti kontrolní komise za poslední rok.
V dob od posledního shromážd ní delegát byly provedeny celkem 3 kontroly pokladní
hotovosti v návaznosti na pen žní deník. P i provád ných kontrolách ve všech p ípadech
množství finan ních prost edk souhlasilo s ástkou uvedenou v pen žním deníku.
i provád né inventarizaci majetku SBD nebyly zjišt ny žádné rozdíly mezi fyzickým
stavem a stavem uvedeným v inventurních soupisech.
Stanovisko k rozboru hospodá ské innosti za rok 2020:
a/provoz bytového hospodá ství
stav Dlouhodobé p ijaté zálohy k 1.1.2020 inil
k 31.12.2020 inil

19 250 760,16 K
17 240 137,19 K

Jedná se o finan ní prost edky družstevník v etn Spole enství vlastník jednotek. Snížení o
2 010 622,97 K je zp sobeno p evážn p evedením finan ních prost edk do nov vzniklých
Spole enství vlastník jednotek a dále jejich erpáním p i provád ných opravách bytového
fondu. Pr žn je tvorba a erpání dlouhodobé p ijaté zálohy ízena dodržováním p ijaté
Sm rnice SBD .102.
b/provoz ostatního hospoda ení
výše hospodá ského výsledku k rozd lení po zdan ní iní za rok 2020 240 410,78 K ,
to znamená zvýšení o 51 746,92 K oproti r.2020.

provoz byt. hospodá ství za rok 2020 iní
to znamená, že výnosy se rovnají náklad m

0

K

c/ k návrhu na rozd lení hospodá ského výsledku nemá kontrolní komise p ipomínky a
iní po zdan ní 240 410,78 K .
Stejn jako v.r.2020 není navržena žádná ástka k rozd lení pro bytové hospodá ství s tím, že
celá ástka bude p id lena do fondu ze zisku,konkrétn do sociálního fondu.
d/ kontrolní komise souhlasí s vyhodnocením pln ní navržených opat ení z Rozboru
hospodá ské innosti za rok 2020.
Rozbor hospoda ení za minulý rok projednala kontrolní komise vzhledem k pandemii
koronaviru distan ním zp sobem v m síci b eznu 2021..
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Všichni lenové kontrolní komise vyslovili s Rozborem hospoda ení za rok 2020 souhlas.
Kontrolní komise p ijala následující stanovisko:
i prov rce rozboru hospoda ení za rok 2020 kontrolní komise nezjistila žádné závažné
nedostatky v hospoda ení a proto doporu uje dnešnímu shromážd ní delegát v souladu
s ustanovením Stanov SBD l.66 odst.e) a odst.i) schválit ro ní ú etní uzáv rku za rok 2020
etn navrženého rozd lení hospodá ského výsledku uvedeného v Rozboru v ástce
240 410,78 K .
Kontrolní komise doporu uje P edstavenstvu SBD Sušice p ijmout pro další období
innosti SBD následující opat ení:
Bod 1/v dalším období sledovat technický stav dom ,dle pot eby navrhovat údržbu a opravy
pro jednotlivé domy a v roce 2021 dále vytvá et pot ebné finan ní prost edky pro
modernizace,opravy a údržbu na základ p ijatých zásad pro jejich tvorbu uvedených ve
Sm rnici .41/2013 schválené shromážd ním delegát .
Bod 2/ kontrolní komise doporu uje v p ípadech, kdy nevznikl ve Spole enství vlastník
jednotek výbor SVJ,aby funkci voleného orgánu na žádost SVJ vykonávalo SBD formou
edsedy spole enství SVJ.S ohledem na zvyšující se nezájem vlastník byt o práci ve
výboru SVJ,bude z ejm nutno provést v budoucnu posílení organiza ní struktury družstva
etn revize poplatku za tuto innost.

V období od posledního shromážd ní delegát do dnešního dne nebyla doru ena kontrolní
komisi žádná stížnost lena SBD.
edseda kontrolní komise byl pravideln zván na sch ze p edstavenstva SBD a byly mu
zasílány zápisy z t chto sch zí.
V dalším období se bude innost kontrolní komise ídit schváleným usnesením formou
hlasování per rollam
a v b žných záležitostech kontrolou dodržování stanov SBD.
Záv rem d kuji všem len m kontrolní komise za dosavadní práci a p edstavenstvu SBD
Sušice za dosavadní dobrou spolupráci a p edevším za hospoda ení v kladných íslech
v minulých letech.
Tímto kon ím dnešní zprávu kontrolní komise pro shromážd ní delegát a d kuji Vám za
pozornost.

lenové kontrolní komise SBD Sušice:
ing.Ant.Kostohryz,p.Jarm.Votavová

edseda KK SBD Sušice:
ing.Josef
ovský

