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Z á p i s   

Ze schůze KK, která se konala 19. března 2014.   

 

Přítomni: pp. Peroutka Jiří, Siváková Marie 

Omluven: p. Kotalík Jiří – pracovní zaneprázdnění 

 

Členové KK pp. Peroutka a Siváková se zúčastnili 17. 3. 2014 

zasedání P BD, viz budoucí zápis ze schůze, kde se 

projednávaly body ohledně revize výtahů, výměny 

elektroinstalace ve spol. prostorách, kamerových systémů aj.  

Do příští schůze P BD by měl být hotov návrh na změnu stanov 

BD a SVJ a Směrnice BD a SVJ /oběh dokladů/. 

Jednalo se i o ukončení pracovní smlouvy s p. Dolejšovou, 

která vyčerpání řádné dovolené nenastoupila bez omluvy do 

zaměstnání a předsedkyně P BD paní Krčmářová informovala  

o pokračování kauzy týkající se výpovědi nájemní smlouvy s p. 

Benhartem.  

K projednávaným bodům programu jsme neměli připomínky. 

      Paní Dvořáková KK, jmenovitě p. Sivákové, předala k revizi 

účetní doklady BD za rok 2013 /3 pořadače/. Tyto KK 

zkontroluje, o výsledku kontroly bude seznámeno P BD 

v měsíci květnu a poté i členská schůze. 

KK se v tomto měsíci sejde ještě na jednom zasedání a to 31. 

3. 2014 ke čtvrtletní kontrole příručních pokladen a dokladů 

k nim. 

                                    -------------------------------------------------- 
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Zápis ze dne 31. března 2014 od 17.00 hodin 

 

Přítomni: pp. Peroutka, Siváková, Kotalík 

 

Přítomna : Dvořáková Pavlína 

 

     KK si vyžádala od pokladní p. Dvořákové doklady vztahující 

se k účtování příručních pokladen BDC a SVC od data 12. 

února 2014, tedy od poslední kontroly. 

PokladnouSVJ probíhaly platby za nákup razítek pro SVJ, 

kancelářských potřeb, poštovné, uklízecí potřeby /hrabla, koště/, 

platby za zdravotní prohlídky zaměstnanců a vyplacena byla i 

záloha Kč 5.000,-- pro správce domu p. Šebestu. 

Pokladnou BD probíhaly platby za poštovné, výdej čipů, výpisy 

z katastru, za převody bytů do OV, splátky anuity, a odvod 

peněz do banky na náš účet. Dále byla vyúčtována záloha, jež 

byla poskytnuta p. Šebestovi. 

 Denní pokladní limity pokladen jsou dodržovány. 

  

Peněžní hotovost v pokladně: SVJ 

   

 1  / 2.000               2.000,-- 

 6  / 100                     600,-- 

 5  /   50                     250,-- 

 6  /    20                     120,-- 

 6  /     5                       30,-- 

 1  /      1                        1,--- 

Součet:                     3.001,-- 

 

Pokladní zůstatek souhlasí se zůstatkem v pokladní knize. 
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Peněžní hotovost v pokladně BDC: 

 

2/ 2.000                 4.000,-- 

6/    200                  1.200,-- 

5/    100                     500,-- 

2/       50                    100,-- 

1/       20                       20,-- 

2/       10                       20,-- 

1/         5,--                      5,-- 

1/          1                        1,-- 

Součet                       5.846,-- Kč 

 

Pokladní hotovost souhlasí s vykázaným zůstatkem v pokladní 

knize. 

Peněžní doklady v účetnictví nevykazovaly nedostatky. 

KK pouze p. Dvořákové vytkla nedostatky v zápisech v obou 

knihách, protože některé zápisy byly nepřípustně „zabíleny“  

a nově přepsány. Pokud je však třeba nějakou částku opravit, 

tato se přeškrtne, aby zůstal viditelný původní zápis  a vedle 

se napíše zápis nový, správný s podpisem nebo parafou toho, 

kdo zápis opravil.          

Jiné připomínky KK neměla. 

 

 

Zapsal:  Peroutka v. r. 


