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ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍ KOMISE SBD PORUBA 
od 14. 06. 2021 do 20. 09. 2022 

 

(Materiál pro shromáždění delegátů 20.09.2022) 

 
k bodu programu č. 5 

 

 
 
Vážení delegáti, dámy a pánové, 
 

 
Na svém prvním zasedání 14.6.2021 byli do kontrolní komise zvoleni tito členové: předseda Antonie 
Kalužová, místopředseda Radek Košťál a pan Roman Honeš. 
 
Kontrolní komise se scházela pravidelně 1x měsíčně. K ekonomickým tématům byla přizvána na zasedání 
kontrolní komise Bc. Bohuslava Jurčáková, k právním otázkám pak byl přizván JUDr. Václav Hrubý. 
Pověřený člen se rovněž zúčastnil všech pravidelných zasedání představenstva družstva. O průběhu 
tohoto jednání pak informoval na zasedání ostatní členy kontrolní komise. 
Na svých jednáních se kontrolní komise zabývala: 

1. Řešením podnětů a stížností od členů SBD Poruba i vlastníků. 

2. Kontrolou vybraných tematických okruhů činnosti družstva. 

3. Kontrolou plnění usnesení z minulého shromáždění. 

4. Výsledky hospodaření družstva za rok 2021. 

K bodu 1) Kontrolní komisi nebyly během roku 2021 a za 1. pololetí 2022 doručeny žádné podněty ani 
stížnosti k prošetření. 
K bodu2) byla provedena namátková kontrola pokladní hotovostí – bez závad. 
 
Byla provedena kontrola využití služebního vozidla. Byla vydána Směrnice č. S 404/21 s účinností 
od 1. 11. 2021  
 
Byla provedena kontrola vyplacených odměn členům představenstva a kontrolní komise za   rok 2021 – 
bez závad. 
 
Byla provedena kontrola čerpání fondu pro reprezentaci za rok 2021 a 1 pololetí 2022 – bez závad. 
 
 
Kontrolní komise na svém zasedání projednala tabulku Rozbor veškerých nákladů a výnosů v Kč a % 
za období 2013 až 2021, dle jednotlivých let. Výsledky všech kontrol jsou vždy součástí zápisu kontrolní 
komise v daném termínu 
 
K bodu 3) v roce 2021 z důvodu nekonání Shromáždění delegátů – zákaz shromažďování (Koronavir) 
nebylo uloženo žádné usnesení pro kontrolní komisi. 
 
K bodu4) Kontrolní komise na svém pravidelném zasedání dne 12. 5. 2022 projednala a schválila: 
   Řádnou účetní závěrku za rok 2021 
   Návrh na rozdělení zisku za rok 2021 
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Kontrolní komise nemá výhrady k předložené účetní závěrce SBD Poruba za rok 2021 a doporučuje 
shromáždění delegátů SBD Poruba dne 20. 9. 2022 schválit návrh na přidělení zisku ve výši 5.882,12 Kč do 
nedělitelného fondu. 
 
 
Děkuji za pozornost 
 
 
Za kontrolní komisi 
Antonie Kalužová v. r. 
předsedkyně kontrolní komise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Shromáždění delegátů SBD Poruba bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolní komise 
za období od 14. 06. 2021 do 20. 09. 2022. 


