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Z á p i s   

Ze schůze KK, která se konala 11. června 2014.   

 

Přítomni: pp. Peroutka Jiří, Siváková Marie, Kotalík Jiří  

                 

     Členové KK se dne 9. června 2014 zúčastnili jednání 

Představenstva BD, viz zápis ze schůze P BD.  

Zde se připravovaly podklady pro členskou schůzi, posouzení 

a řešení opravy střechy, hovořilo se o změně stanov BDC aj.  

K závěrům jednání P BD KK neměla připomínky souhlasí 

s nimi.  

      Místopředsedkyně KK p. Siváková 30. 5. 2014 s p. 

předsedkyní p. Krčmářovou doplnily na dvouhodinovém 

zasedání chybějící náležitosti na dokladech z roku 2013, takže 

toto nevykazuje z pohledu KK snad již  žádné nedostatky.  

Je třeba tedy již pouze mít na paměti úkoly z minulé KK a to 

ještě: 

- Doplnění drobných věcí v majetku BD do evidence. 

- Doplnění inventury o 2 položky – doplní fa BD Severní 

Město. 

a vyhotovit seznam majetku družstva na seznamy 

v místnostech, kde se tento nachází.  

Nepotěšil nás náhled do seznamu dlužníků, dluhy od konce 

minulého roku účetně stouply o cca 107.000,-- a to netušíme 

zda ještě nestoupnou v měsíci červenci, protože nedoplatky za 

rok 2013 by měly být uhrazeny do 30. 6. 2014.  

Nedoplatky za nebytové prostory činily 48.928,-- Kč. 

V tomto bodě platí závěry KK z minulého měsíce a předseda 

KK o tomto bodu zmíní i na členské schůzi. 
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KK se seznámila s předběžnou zprávou o hospodaření 

družstva za rok 2013 a nemá k ní žádné zásadní připomínky. 

KK obdržela 9. 6. 2014 i koncept nových stanov. Tyto obsahují 

72 článků a jsou asi na 55 stránkách.  

I když nové stanovy BDC měly být přijaty do 30. 6. 2014, není 

v lidských silách je prostudovat, „nastavit“ na naše družstvo, 

připomínkovat je a ještě s nimi v předstihu seznámit všechny 

družstevníky. Poté na svolanou členskou schůzi přizvat a 

zaplatit notáře a „notáři nejsou“, protože nestíhají nápor změn 

stanov u všech organizací, aby tyto vyhověly novému 

občanskému zákoníku. Proto nám nezbývá, než odložit přijetí 

nových stanov na pozdější termín, v nejkrajnějším případě 

svolat k tomuto bodu i mimořádnou členskou schůzi. 

K tomuto bodu se více bude hovořit i na členské schůzi 16. 6. 

2014, které se členové KK zúčastní. 

 

  Zapsal:  Peroutka v. r.  

  


