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Zpráva o ročni kontrolo hospodařoni Bytového družstva města Chgbu - rok 20]7

Zkontrolováli jslŤ1l: Výstupovoll lal)tllhtl, kl.:rá 5umnriZLl](]} ťldaje z úČeloictvl plo Větti přĚhledliotJ H to $ ná$ledujlclll1 Z*Vlrcm
DoporuČtliclnc pÍůbÓŽně a dilrirrlrě rírslt příp;lclnťl cllUžnlky' aby nebyla ohroŽrln;r plíllbyÉ(]llo|illosl dÍtli5lva ('atln) nejltou)

rozdíl Jt'vyťirlr'nile a vrnlkl jakJo ttlrtlil ttrr'ri t]lll.trl tttitttrti;1t]ttť,s1lIlitlly tlrrrirlr,vrlik'l ;t tlilvt,t],,ttl llrl ll;rttky

S ohloden na t(),Že nlkteró jedlrolky nojsou užlvány družstevnÍky' ale nájemci. jo Část ziskt] z pronájrnu VyČloněnrr pro splálkyJišliny t]VólU

Zisk roktt 2017 bude připsán rra nBro'dÓl€ný zjsk mjnulých let (bude pouŽit na snlžeinl neuhrazoné zlrály)
491 00

Dllllry ?|)]'1 :'!r5i,1ti 1l:] 11Í

Illuhy li{) 1:; :'ilO:i.1:1, lr: l{r'l

I]lijlry h |j j I :' :'i]]ii '/'/ 0!]4 l!í']

DlLthy l'} í)il!íia]iliy l.: 3 1 1 :] ])() ] /' a:lílI l' iji) {|'l :ií} i 8 4 7ij;'.00 
'{ťAnalýza nákladů yiz labulka a podpůrné podklady k jednotlivým položkám

s ohledcm na pracovnÓ l nákladovÓ náíoČnÓ obdobi souvlscjlcl s cllcm osamostatnonl druzstva a Vylvoaenl moŽnostl prevodu.Jednotek
na jednotlivé družstevníky, vznikají V poloŽce Provoz druŽstva náklady, jejichŽ výše nenl pokMa Výšl příspěvkŮ druŠtěvnÍků na tuto poloŽku
Kontrolní komise doporučila navýšit tu{o položku o 200 tisíc ročně, doporučení bylo respektováno a dúvod naýšení pro dalšíobdobí nepominul
(cc 212 Tlslc/5Bh2= 3O4 KČ méslcně) _ ŽVýŠení bylo realizováno odsl2o17,lj jen 4 měslca roku 2017
Kontrolnl komise doporučuje pňjmout a schválit úÓetnÍ záVěrku za rok2017

jislina zaplacená v roce2017 3 880 479,84
jistina Vybraná od družstevnÍků a ná'iemců 3 2B9 315'00

př6dop$ánodřužstvem.uhrazeno .5911M,84

úrok zaplacený roce 2017
ÚÍok Vybraný od družslevníkú a nájemců (dle předpisu)

předep$áno dÍuž$tvom-uhrázono

163 849.22
173 279,00

s 429,18

DoporuČujeme členské chůzi, aby dala za Úkol představenstvu Věnovat maximáInI úsilI snaze o obsazenI jednotek neužÍvaných Óleny druŽstva nabÍdnou
k prodeji tyto Jednotky druŽstevníkŮm' Bez prodeje Všech jednotek nebude možno zruŠit druŽstvo a plně přejÍt na sVJ'

Konlrolní komise v Chebu dne 9'05.201B
RsDr' Jan Votruba' Petr stingl, Luboš Platzer

stavebni by{ové družstvo města Chebu
a kontrola dlužstva za rok 2016

celkem 5 787 281 'o0 Kč 6 636 499'00 Kč 4 782,00
Nákladyjsou dostatečně pokryty předpisem zá|oh, pouze v případě dprovou druŽstva tomu tak nebylo (viz wýše)

Zálohy na teplo doporuČujeme neměnit ani přes přeplatky, náklad je záVislý na povětrnostnÍch Vlivech - neov|ivnitelný

Zpracovala'.
KontroIní komise druŽstva

V Chebu 9.05.2018


