Zpráva
o činnosti dozorčí rady OHK v Jablonci nad Nisou za rok 2017
Osnova: 1 - Personálie
2 - kontrola účetnictví a financí za rok 2017
3 - smluvní vztahy s K. Illingerem a Metodia s.r.o.
3 - Účast členů dozorčí rady na jednáních představenstva OHK
Zjištění:
Ad 1 – Dozorčí rada pracovala ve složení:
Eva Horčičková
Radka Purmová
Ing. Zdeněk Šibrava
Ad 2 – Byla provedena kontrola předložených účetních a finančních dokladů za r 2017, dne
26. 3. 2018. Bylo konstatováno, že nedošlo k závažným nedostatkům v této oblasti. DR
konstatuje a předkládá shromáždění důležitou informaci:
I přes složité podmínky ve fungování struktury HK ČR a ne právě odpovědnou platební
morálku některých členů v placení členských příspěvků se daří mít k dispozici dostatečné
finanční prostředky na činnost. Zůstatek na účtu k 31. 12. 2017 činil 2.122.371,63 Kč.
Ad 3- OHK má uzavřen pro oblast vedení a zpracování účetnictví smluvní vztah s firmou
METODIA s.r.o. a daňovým poradcem Ing. K. Illingerem. Tento smluvní vztah je písemný.
Ad 4- OHK v Jablonci nad Nisou provozuje svou činnost v souladu se zákonem o
hospodářské komoře, což bylo dozorčí radou konstatováno kontrolou programů jednání a
usnesení. Členové dozorčí rady se účastní všech jednání představenstva. Informovanost
členů DR je tedy přímá. Členská základna k 31. 12. 2017 má 125 členů.

Dozorčí rada upozorňuje na již dříve předložený návrh na prodej Podnikatelské servisní s.r.o., které je
vlastníkem nejvyšší nabídce, přednostně zájemcům z řad členů OHK Jablonec nad Nisou. Podnikatelská servisní
s.r.o. nevyvíjí činnost a má na účtu 25 707 Kč.
Dozorčí rada OHK Jablonec nad Nisou opět konstatuje dosud nevyřešený vztah
s OHK Liberec a KHK Liberec. Do kterého neodpovědně vstoupilo i vedení HK ČR.
Dále doporučuje organizovat shromáždění OHK s projednáním plánu práce a rozpočtu a
vyhodnocení hospodaření a činnosti v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku, na
který jsou materiály schvalovány.
Dozorčí rada doporučuje přijmout usnesení – provádět platby členských příspěvků
nejpozději do 30. 5. příslušného kalendářního roku.

Projednáno a schváleno všemi členy dozorčí rady.
V Jablonci nad Nisou 5. 11. 2018
Se zněním zápisu souhlasí:
E. Horčičková
R. Purmová
Ing. Z. Šibrava
v. r.

