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K o n t r o l n í   k o m i s e 
 

Z á  p  i  s  
ze schůze Kontrolní komise BD CAFOURKOVA, která se konala dne 6. 

března 2013 od 18.00  hodin.  
 

Přítomni: pp. Peroutka Jiří, Siváková Marie, Jazvinská Zdena 
 
Schůzi zahájil předseda KK a vrátil se svým komentářem k zasedání  
P BD CAFOURKOVA,  ze dne 4. 3. 2013, kterého se celá KK zúčastnila  
a kde předseda KK měl připomínky k současnému předčasnému převodu 
bytů do vlastnictví členů.  
Jedná se o následující problém. 
      Kontrolní komisi  dle platných stanov BD CAFOURKOVA  vyplývá mj. 
povinnost dle článku 50, odst. 2, písm. a: 
 „kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov družstva 
atd…..“ 
     Pokud je povinna KK tato ustanovení  dodržovat, má povinnost 
v návaznosti na článek stanov č. 39 „Převody družstevních bytů do 
vlastnictví členů“, kde v odstavci 5 je přímo uvedeno : „…Převody 
družstevních bytů družstvo provádí dvakrát ročně vždy koncem každého 
kalendářního pololetí.“ Tedy nic víc, nic méně a o nějaké jiné „vlně“ nebo 
jiném termínu možnosti převodu bytů ve stanovách není ani zmínka a 
převody mimo tyto termíny jsou nerealizovatelné. 
Proto je předseda KK, ve znění platných stanov přesvědčen, že nějaké 
„urychlené“ převody jdou proti stanovám družstva a tohoto si musí být 
vědomo i představenstvo.     
Doufá tedy, že tuto skutečnost vyplývající ze stanov družstva, které si 
členové sami schválili na členské schůzi a která je nejvyšším orgánem 
družstva dne 15. 7. 2010, pochopí i ti členové družstva, kteří vyvíjejí 
nepřípustný nátlak na P BD ohledně „rychlejšího“ převodu  bytů a tuto 
skutečnost vezmou na vědomí.  
Ze stanov vyplývá i následující povinnost dle článku  20  – „Členská 
práva a povinnosti“, odst. 3, písm. a  
„ Člen družstva je povinen zejména dodržovat stanovy a další 
vnitrodružstevní předpisy…“ 
 
Pokud toto „nedočkaví budoucí vlastníci bytů“ pochopí a budou se řídit 
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stanovami i jinými právními předpisy, přestanou sami zbytečně tlačit  
na orgány družstva ohledně dřívějších převodů, které nemají oporu ve 
stanovách. 
 
Závěr a usnesení KK: 

     Členové KK se zúčastnili  schůze představenstva dne  
4. března 2013, kde se projednávaly přípravy urychlených převodů 
vlastníků bytů.    
Kontrolní komise doporučuje představenstvu družstva důsledně 
dodržovat stanovy družstva  a zbytečně nepodléhat tlaku některých 
družstevníků, tak aby se zachovaly stejné podmínky, resp. termíny  
převodu pro případné zájemce.  
     Dále KK doporučuje zvážit možnost přijetí pracovní síly  
na pozici jakéhosi asistenta/asistentky, který by měl mít na starosti 
chod kanceláře BD  pro potřeby  představenstva, kontrolní komise 
a případně již i společenství vlastníků.  
Pracovní náplní nového pracovníka by bylo  zavést a udržovat stálý 
pořádek v dokumentech /smlouvy, evidenční listy, jejich aktuální 
doplňování, archivování dokladů/, uschování nabídek, cenových 
kalkulací, podkladů o provedení a převzetí prací, zařízení 
oprávněných podpisů na daňových dokladech a jejich předání ke 
zpracování správní firmě. Pokud by se mělo za to, že výše uvedené 
činnosti spravuje správní firma, pak by tato pracovní síla měla mít 
na vyžádání členů představenstva, KK okamžitý přehled  
k dispozici. 
KK se dále zabývala plánem činnosti na další období. 
Kontrolní komise počátkem měsíce dubna 2013 zkontroluje 
dodržování oběhu daňových dokladů, tak, jak bylo projednáno 
v kanceláři BD dne 13. února 2013 se členy družstva /viz zápis 
z tohoto jednání/.  
Dále v měsíci dubnu 2013 plánuje provést kontrolu účetnictví 
pokladny, kontrolu hotovosti v pokladně v návaznosti  
na peněžní deník.                     
Hlasování 3x pro    Schůze byla ukončena ve 20.30 hodin         Zapsal:  

Peroutka v. r.    
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