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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
pro řádnou valnou hromadu společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s.

Dozorčí rada (dále DR) společnosti pracovala v jednočlenném složení: Alois Chlebníček.
DR se scházela se členem představenstva Ing. Pavlem Stonawským vždy min. jeden den
v týdnu, po celý rok pravidelně projednávala a posuzovala výsledky hospodaření, vlastní
organizacichovu, personální otázky,provozní záležitosti.
DR se seznamovala se všemi skutečnostmi, které ovlivňovaly její celkový vývoj a následně
mělyvliv naplnění finančního plánu.

DR dohlížela na to, aby společnost vykonávala podnikatelskou činnost v souladu s plafaiými
právními předpisy, stanovami společnosti a na plnění usnesení valné hromady a
představenstva.

Pravidelná pozornost dozorčí rady byla zaměřena na ekonomickou situaci společnosti, stav

pohledávek, hodnocení realizacejatečných zvířat a realizaci investičních záměrůspolečnosti.
DR provedla kontrolu inventarizace majetku společnosti k31. 12.2019. DR konstatovala, že
inventumí komise pracovaly v souladu s vnitropodnikovými směrnicemi a fyzický stav
souhlasil s dokladovanou invent-irou.

DR se seznámila skončenými výsledky hospodaření společnosti dne lO. března 2020 a
7. dubna 2020. Seznámila se s hlavními ukazateli hospodaření uváděnými v účetních

výkazech: Rozvaha, Výsledovka a pnlohou k účetm závěrce. DRdáleprojednala zpracovanou
zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019. DR posoudila veškeré transakce
uskutečněné mezi propojenými osobami.
DR se seznámila se zprávou auditora o ověření účetní závěrky k31. 12.2019, o ověření
výročm zprávy.

DR projednala možnosti zajištění pohledávky společnosti vůči dlužníkovi společnosti ZD
Vícov, včetněmožnostijednorázovéhosplacení dluhu.

DR dálezkonti-olovala, že odměnačlenovi představenstva a členovi dozorčí radyje vyplácena
dle schváleného usnesení valné hromady společnosti ze dne 11.6. 2018.

Dozorčí radě byl předložen návrh představenstva na schválení hospodářského výsledku
společnosti za rok 2019 ve výši 4 133 744,67 Kč s tím, aby tato ztráta byla zúčtovánana
neuhrazenouztráhiminulýchlet.
DR přezkoumala řádnou účetní závěrku k 31. 12.2019 a návrh představenstva společnosti na
schválení hospodářského výsledku za rok 2019, včetně způsobu zaúčtování ztráty. DR
doporučuje valnéhromaděúčetní závěrku,včetnězpůsobuzaúčtování ztráty schválit.
DR dopomčuje valné hromadě schválit auditora Ing. Karla Novotného, č. osv. 1824,
Organizační kancelář Praha, sdružení auditorůa daňovýchporadců,k ověření účetní závěrky
společnosti za rok 2020.

Dlouhá Loučka 12. 5. 2020

Alois Chlebníček
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