Zpráva o činnosti kontrolní komise ZD Netřebice na členské
schůzi dne 12.06.2020.
Vážení členové družstva.
Z pověření kontrolní komise ZD Netřebice, Vás seznámím s její činností za uplynulé
období 2019.
Kontrolní komise má celkem 5 členů, řídí se schválenými stanovami Zemědělského družstva
Netřebice a schází se podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.
Od výroční členské schůze konané dne 31. 05. 2019 se sešla celkem 4x a zabývala se
podstatnou problematikou Zemědělského družstva.
V úvodu Vás seznámím se závěrem zprávy auditora, firmy PLAN CONTROL s.r.o. ,
která prováděla audit účetnictví za rok 2019.
Auditor posoudil naše účetnictví a konstatoval, že nemá k vedení našeho účetnictví žádné
výhrady.
Komise si vytýčila tyto hlavní úkoly:
1. Posoudit správné provedení účetní závěrky za účetní období roku 2019 a návrh na rozdělení
zisku.
2. Účast na jednání představenstva družstva a kontrola plnění usnesení z jednání
představenstva družstva.
3. Plnění a dodržování Stanov
4. Sledování stavu pohledávek družstva a jejich správné a důsledné vymáhání.
5. Sledování rozboru hospodaření družstva.
6. Kontrola provádění inventur, kontrola odůvodněnosti veškerého vyřazovaného majetku a
dále kontrola způsobů jejich likvidace.
7. Kontrola prodeje nemovitostí a návrh prodeje dalších nepotřebných nemovitostí.
8. Kontrola investic týkajících se nákupu či prodeje strojů, techniky či probíhajících
rekonstrukcí a oprav.
Nyní k prvému úkolu, tedy posouzení účetní závěrky roku 2019 a návrhu na krytí ztrát
družstva z minulých období.
Výkony celkem 73 235 945,- Kč, náklady celkem ve výši 71 217 534,- Kč.
Z toho vyplývá zisk družstva před zdaněním 2 018 411,- Kč.
Kontrolní komise nemá žádné připomínky k výsledkům hospodaření družstva, které zde
přednesla předsedkyně představenstva a s těmito souhlasí.
Komise rovněž vyjadřuje souhlas s návrhem na rozdělení zisku po zdanění a do rezervního
fondu přidělit 443 884,- Kč. Souhlasí vyplatit členům družstva jako podíl na výsledku
hospodaření částku 824 527,- Kč a do fondu kulturních a sociálních potřeb přidělit částku
750 000,- Kč
Byla jsem zvána na jednání představenstva družstva a tohoto jsem se také
zúčastňovala. V případě mé nepřítomnosti mne zastupoval jiný člen kontrolní komise. Na
jednání představenstva bylo řešeno mimo jiné i vymáhání pohledávek družstva, ke kterým se
komise vyjadřovala a rovněž předkládala návrhy na způsob jejich vymáhání. Doporučuje
nadále sledovat stav řešení a vymáhání u opakujících se dlužníků zejména u spol. AGRA
Netřebice.

K způsobu a průběhu jednání představenstva nemá komise žádných podstatných připomínek.
Návrhy kontrolní komise byly respektovány a pokud možno realizovány .
Usnesení představenstva bylo vždy na následném jednání kontrolováno, dlouhodobá plnění
byla sledována.
Komise měla možnost se vyjadřovat i k návrhům zlepšení způsobu hospodaření družstva a
většina těchto návrhů byla také brána v úvahu. Byla opravena střecha na kravíně v Dlouhé,
kam se počítá v příštím roce naskladnit mladý skot a býky a tím rozšířit živočišnou výrobu.
Komise byla seznámena s výsledky mléčné ligy, kde se ZD Netřebice umístilo na
prvním místě. Farma Chodeč má i další umístění ohleně složek mléka nebo celoživotní
užitkovosti nejlepších dojnic. Za tento výsledek musíme poděkovat zootechničkám a
samozřejmě i pracovníkům v živočišné výrobě. Do živočišné výroby byl také zakoupen nový
traktor. Co se týká rostlinné výroby na posklizňové lince zrnin byla provedena výměna
čističky a pořízen lapač prachu z důvodu ochrany zdraví pracovníků, kteří do současné doby
byli vystaveni nadměrné prašnosti při příjmu obilí. Byly provedeny také terénní úpravy na
chatě na Lipně.
Členové kontrolní komise byli zařazováni do inventurních komisí a měli tak možnost
přímo posoudit jednak správné a důsledné provádění inventur, tak i správné a hospodárné
nakládání s vyřazeným majetkem, tedy majetkem, který nebyl dlouhodobě využíván a jehož
další využití bylo problematické či pro podnik ztrátové.
Komise sleduje prodej nemovitostí a nevyužívaných objektů a souhlasí s nimi. Nadále
doporučuje prodávat další nevyužívané objekty, nemovitosti a stroje, které přináší podniku
pouze náklady a nulový zisk.
Kontrolovali jsme také, zda probíhají správně výplaty podílů podle stanov a jestli dochází
k výplatě podílů včas.
Vzhledem k tomu, že vše proběhlo v souladu se stanovami družstva, nebylo nutné svolávat
mimořádnou členskou schůzi.
To je ke zprávě kontrolní komise vše.
Děkuji Vám za pozornost.

