STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PRACHATICE
sídlo Husinec, Husova 3, 384 21 Husinec, IČ: 00038750
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl DrXXXXIII vložka 52, datová schránkax7usm7z
č.účtu: 1689508/0300, tel: 388 331 186
e-mail: sbdprachatice@cbox.cz

ZPRÁVA
kontrolní komise o své činnosti v roce 2021
Vážení delegáti, dámy a pánové

Kontrolní komise (dále také KK) pracovala do 9. května 2021 ve složení:
Ing. Milan Milota

předseda

Ing. Růžena Chvalová

místopředsedkyně

Ing. Jarmila Slobodníková členka

Od 10. května 2021, kdy došlo ke změně na postech, pracovala KK v tomto složení:
Ing. Růžena Chvalová

předsedkyně

Ing. Jarmila Slobodníková místopředsedkyně
Ing. Milan Milota

člen

Činnost komise se řídila „Plánem kontrol“, který byl projednán na představenstvu
Stavebního bytového družstva v lednu 2021. Na pravidelná jednání představenstva,
která probíhají poslední pátek v měsíci, byl vždy pozván předseda a jeden člen KK.
Členům KK byly zasílány projednávané materiály a zápisy ze schůzí představenstva
SBD.
KK se v roce 2021 sešla k prováděným kontrolám hospodaření družstva šestkrát.
Jednotlivé kontroly probíhaly v sídle SBD v Husinci. K jednotlivým kontrolovaným
agendám se vždy vyjadřovali zodpovědní pracovníci družstva, kteří byli k projednání
jednotlivých bodů přizváni.

Kontrolní komise provedla kontrolu plnění úkolů přijatých Shromážděním delegátů,
které proběhlo vzhledem k pandemii koronaviru Covid-19 v červnu roku 2021 formou
per rollam:
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1) Kontrola rozdělení zisku za rok 2020
Název položky

schváleno SD

zisk k rozdělení:
zálohy na opravy bytových domů

skutečnost

2 161 880,49 Kč

2 161 880,49 Kč

1 361 880,49 Kč

1 361 880,49 Kč

fond odměn

400 000,- Kč

400 000,- Kč

fond sociální

400 000,- Kč

400 000,- Kč

nedělitelný fond

------------

Celkem rozděleno

2 161 880,49 Kč

----------2 161 880,49 Kč

Kontrolní komise zjistila, že rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 bylo
proúčtováno dle usnesení shromáždění delegátů.
2) Výplata odměn
Rozhodnutím SD byla schválena výplata odměn statutárních orgánů a samospráv za
rok 2020 v celkové výši 450 000,- Kč.
Bylo zjištěno, že byly vyplaceny odměny ve výši 438 600,- Kč, z toho představenstvu
a kontrolní komisi bylo vyplaceno 118 266,- Kč a samosprávám 320 334,- Kč. Protože
v některých domech nebyla zvolena samospráva, nebylo tyto odměny komu vyplatit, a
tak odměny ve výši 11 400,- Kč zůstaly nevyplacené.
Výplata odměn statutárních orgánů a samospráv byla provedena v souladu s
příslušnými směrnicemi SBD.
3) Úvěry na rekonstrukce
Dále bylo zjištěno, že v roce 2021 byly poskytnuty úvěry na rekonstrukce bytových
domů se zřízením zástavního práva ve prospěch ČSOB v celkové výši 11 000 000,Kč.
Lokalita dům č.p.
Stachy 222
Volary 14 - 16
CELKEM

Rok schválení SD
2021
2020 + 2021

Výše
schváleného úvěru
1 000 000,- Kč
13 000.000,- Kč

Žádné další úvěry nebyly v roce 2021 poskytnuty .

Poskytnutý úvěr
1 000 000,- Kč
10 000 000,- Kč
11 000 000,- Kč
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Úkoly uložené shromážděním delegátů byly splněny.
Kontrola plnění úkolů přijatých představenstvem byla prováděna průběžně a všechny
úkoly byly splněny.

4) Stížnosti nájemníků za rok 2021
Kontrolní komisi nebyla v roce 2021 doručena žádná stížnost člena SBD.
Při provedené kontrole stížností nájemců, bylo zjištěno, že za rok 2021 bylo na SBD
zasláno 9 písemných stížností a 13 stížností bylo podáno telefonicky. Ve většině
případů šlo o porušování domovního řádu – problémy v občanském soužití. To je např.
nevhodné chování nájemníků – stížnosti na hlučnost, poškozování společných prostor,
neprovádění úklidu ve společných prostorech v domě, vandalismus a neoprávněné
zabrání společných prostor v domě.
Z podaných 22 stížností byla 1 stížnost stornována, takže řešeno bylo 21 stížností, z
toho 14 stížností bylo řešeno telefonicky a 7 stížností písemně. Všechny stížnosti byly
vyřešeny.

5) Stanovisko kontrolní komise k předložené účetní závěrce za rok 2021
V období od měsíce února do měsíce dubna 2022 se činnost kontrolní komise
soustředila na prověřování účetní závěrky za rok 2021, aby mohlo být zpracováno
kontrolní stanovisko, které je nyní předkládáno shromáždění delegátů ke schválení.
Kontrola hospodaření družstva za rok 2021
Způsob a evidence účetních a pokladních dokladů odpovídá obecným účetním
zásadám a metodám, účetnictví je vedeno podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a
vyhlášky č. 500/2002 Sb. Stavební bytové družstvo je zařazeno do kategorie malá
účetní jednotka bez povinnosti auditu.
Majetek družstva je řádně evidován, každoročně je prováděna inventarizace majetku.
Při jejím provádění nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečným stavem a stavem
uvedeným v inventurních soupisech a v účetnictví.
V rámci prověření účetní závěrky byly kontrolovány jednotlivé agendy, např. účetní
doklady, pokladní doklady a pokladní operace, bankovní doklady – výpisy z běžných a
úvěrových účtů, faktury došlé, faktury vystavené, inventura majetku a další.
Kontrolní komisi bylo předloženo - účtová osnova, seznam středisek, předběžná roční
předvaha a konečná předvaha k 31.12. 2021, hospospodaření družstva za rok 2021.

Účetní závěrka roku 2021
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Kontrolní komisi byla předložena účetní závěrka za rok 2021 + přiznání k DPPO:
-

Rozvaha v plném i ve zkráceném rozsahu ke dni 31.12.2021,

-

Výkaz zisku a ztráty v plném i ve zkráceném rozsahu ke dni 31.12.2021,

-

Příloha účetní závěrky – rok 2021

-

Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021, včetně povinných
příloh (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha)

Za rok 2021 družstvo vykázalo výnosy ve výši 39 888 273,15 Kč a náklady ve výši
37 100 705,39 Kč. Rozdíl výnosů a nákladů tvoří zisk před zdaněním ve výši
2 787 567,76 Kč.
Po odečtení zaplacené daně z příjmů právnických osob ve výši 227 620,- Kč, je
vykázán výsledek hospodaření - zisk k rozdělení ve výši 2 559 947,76 Kč
(výnosy 39 888 273,15 Kč a náklady 37 328 325,39 Kč).
Inventarizace rozvahových účtů
Kontrolní komisi byla předložena inventarizace rozvahových účtů ( aktiv a pasív )
k 31. 12. 2021. Namátkovou kontrolou nebyly zjištěny rozdíly na konečné zůstatky
vykázané v účetnictví.
Z předložené inventarizace účtů a účetnictví byly zjištěny mimo jiné dlouhodobé
přijaté zálohy, které jsou placeny nájemci bytů do fondu oprav:
zůstatek k 1.1. 2021
zůstatek k 31.12.2021

72 493 785,84 Kč
82 228 955,42 Kč (účet 475.10 Dlouhodobé zálohy)
+ 1 361 880,49 Kč statutární fond(příděl ze zisku za rok 2020)

celkem k 31.12.2021

83 590 835,91 Kč fond oprav-dlouhodobé zálohy.

Při prověřování účetní závěrky nebyly zjištěny při namátkové kontrole předložených
materiálů nesrovnalosti.
Účetnictví družstva je vedeno v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy.
Družstvo řádně splácí své úvěrové závazky, pravidelně a v termínech odvádí pojistné
správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám a daňové závazky
finančnímu úřadu.

Stanovisko kontrolní komise k účetní závěrce:
Při prověřování účetní závěrky za rok 2021 nezjistila kontrolní komise
nedostatky v hospodaření a proto doporučuje shromáždění delegátů účetní
závěrku za rok 2021 schválit.

6) Návrh na rozdělení zisku za rok 2021
Výsledek hospodaření SBD Prachatice se sídlem Husinec za rok 2021:
Zisk z běžné činnosti za rok 2021:

2 787 567,76 Kč

Odvod daně z příjmů právnických osob:

- 227 620,- Kč

Výsledek hospodaření - zisk k rozdělení:

2 559 947,76 Kč
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Návrh na rozdělení zisku za rok 2021:
Název položky

Návrh pro SD

výsledek hospodaření - zisk k rozdělení:

2 559 947,76 Kč

dlouhodobá záloha + statutární fond
bytové hospodářství

1 409 947,76 Kč

fond odměn

450 000,- Kč

fond sociální

100 000,- Kč

nedělitelný fond

300 000,- Kč

nerozdělený zisk

300 000,- Kč

celkem rozděleno

2 559 947,76 Kč

ZÁVĚR:
V souladu se stanovami družstva (článek 76, odstavec 2) kontrolní
komise doporučuje SD následující :
- schválit řádnou účetní závěrku za rok 2021,
- schválit výsledek hospodaření družstva za rok 2021,
- schválit rozdělení zisku za rok 2021 tak, jak je navrženo.
V Husinci dne 6. května 2022

Ing. Růžena Chvalová v.r. - předsedkyně kontrolní komise
Ing. Jarmila Slobodníková v.r. - místopředsedkyně kontrolní komise
Ing. Milan Milota v.r. - člen kontrolní komise

