
ZpráVa i(o..ttíeiní kemice při SBD &é*a lvančice. urče*á pro Shrornáždění

Delegátů konané dn€ 16. 9, 2020

Vážení deleeáítl diifiry a 9iáí}6,€.

íontrdní kornise pracr{e re steiďern slozeniiiko v rre 2or9 a to pan Pmbošt VMrnír, paní

Maděr:ínkov.í Lenka a paní Fialová Ubuše. Zasedání *omise probíhala p-avidelně pfihlédnutím na

opatřerú spoiená s Govirl 19_ Ojeairěiá neúčast denů na Fdnání kontrolní líoínisé byla vždy řilíÉ
omlln€na. Povinnost vyplývajíď ze starrov, aby se iednání předsravenstw druŽstya aiČas:tnil Člen

t(onrolní komise, bry{a dodržorám_ Kontíohí romi§e i nadále sleduje informace z jc*tání
pHsialr€r§tyd družshra a proPdnání rpční uaívěrky Sbrrcbniho b!ítoveho dnÉst rá,

ve sledoríaném obdotú se bmise zaměfila m líoíitíolg:

PlfĚni úkolů pňiatýú na ďltomáždění delegátů v lDce Z}ťr.
Pravidelná kořrtrola stBt U pokladní hotm,o§ti.

Stav gífiipoámíd, opďení v ieentfit ýú doínedt SBD Bena-

Stav€m a následným řešením neplatřú viň SaD Réí}a 2x ročŇ.
Starern případír,í€h sÉrrdí 3 ieikfi ffi-

Úrob vyp*ýwaiící r usrreserí ýrromiáĚdění dehgáhr b,yly §dněny.

5e zprávou ratingu §BD byla seznámena kontrolní komise na zasedání dne 14.9.2020

tlodnocení:

Datrn výpočtu ratingu @: 14.4. 2G|o

Gfuii lF&tooení ratir6u:

BD {sYJ} má výjiín€črĚ dobrou schoprost včas platit své finarĚní ávazky. Ekorcmické ukazatele

protazuji ttynr*alti&ta.ůlí §nabllihl PňlaúÉ etgtgttilté podmán*y íe8íoíul i paranr€By

charakteizující vnitřní §tuaci BD nebo svJ {Éatební morállo, twrba íordu opnrv a@.) dávají velmi

dobé rředpoklady daEeto ronoie_

l(ortuolní bnise dqoruruúe aelesfiůún dnďrúho ďronuižd&ú aby výsledek hocpodař€ní s.tnáib,
včetrĚ návrhu přeúčtovat zisk do redělitelného fondu spnáry družstva, který bude skoužit k úhradě

pňpaoný* *nít hospodaření v přffir letedr- ira aá!řf kg§*atuii, že s8D Rena plní přiiaté úkolv

a dodržUje stanotry ďružstya.
-a.:i :a',! ):a'a,:, :: i :': a|::,a^ a ::',., j :-, ':i :::_-,':2'. 1,,' :.a

ápis ověřii: paní Maděránková lenka člen KK

pan Probošt V}adimír člen KK



pow€rěd bg €ribis

sBD Réna lvančice

}loďpgí
BD (svj) m.í Výjfi,€e,ě dobrol sďrcprm včas pa*it sÉ fí| ůú zíďy. E*§lďnk*é d€eb g*fuií
vpíoÉí fuaňí *'§al. Pfuúlé dornmi*e po&níť<y regamu i F-al,ery óřddeíbrjkí wttřní sfrr.Bc' BD
n€bo Sn (dareb.ú rnor.álka, tvoťta fondu oprav apod) évas rrekrri dáré předpďlady dal§ln rorvoje"
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