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Z á p i s   

Ze schůze KK, která se konala 14. května 2014.   

 

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

                místopředseda P BD  Zdeněk Kovářík 

 

     Členové KK se dne 12. května 2014 zúčastnili jednání 

Představenstva BD, viz zápis ze schůze P BD.  

Pro KK z tohoto jednání vyplynul úkol vypracovat pro členskou 

schůzi, která se bude konat 16. 6. 2014, zprávu o činnosti KK od 

minulé členské schůze. / zpracuje p. Peroutka/  

     Členové KK se zúčastní ještě před členskou schůzí 

zasedání mimořádného P BD, /9. 6. 2014/, kde ještě budeme 

upřesňovat návrhy na změny ve stanovách družstva, jež by 

měly být schváleny členskou schůzí.  

K závěrům jednání P BD KK nemá připomínky souhlasí s nimi. 

     KK dále kontrolovala příjmové a výdajové pokladní doklady 

BD a SVJ za měsíc květen do dnešního dne. Z této kontroly 

vyplynuly závěry doložit ke třem výdajovým dokladům „dohody 

o provedení práce“ a před odevzdáním dokladů na fy Severní 

Město k zaúčtování KK provede ještě následnou kontrolu, 

/koncem měsíce května/ p. Peroutka/ aby účetní doklady obsahovaly 

veškeré požadované náležitosti. /bylo provedeno 26. 5. a 30. 5. 2014, 

doklady bez závad/  

      Místopředsedkyně KK p. Siváková pro dnešní zasedání 

připravila a označila účetní doklady, faktury za rok 2013 k 

doplnění tak, aby odpovídaly účetním i našim vnitřním 

předpisům. Jedná se ponejvíce o doplnění podpisů p. 

předsedkyně a p. místopředsedy a o poznámku, že 

vyfakturované práce byly provedeny ve stanovené kvalitě a 

množství.  
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Pan místopředseda Kovářík doplnil přílohy /faktury/, jež vyžadovaly 

jeho schvalovací doložku svými podpisy, s paní předsedkyní  

p. Krčmářovou, která se na jednání KK omluvila, se 

dohodneme na náhradním termínu. /Tento byl dohodnut na 30. 5. 2014/  

     Na tomto jednání, 30. 6. 2014, p. Krčmářová X p. Siváková, byly 

odstraněny nedostatky na fakturách a vyplynulo z něho mimo jiné 

několik úkolů:  

- Doplnění drobných věcí v majetku BD do evidence. 

- Doplnění inventury o 2 položky – doplní fa BD Severní Město. 

Majetek družstva v příštím období bude veden i na seznamech 

v místnostech, kde se nachází. / jedná se o nábytek, kancelářské potřeby, 

nástěnné zásobníky, nerez madla, věšáky aj./ 

Na příští schůzi nahlédneme do seznamu dlužníků BD a 

navrhneme P BD řešení, jak tyto dluhy umořovat, protože se 

nám jeví, že dluhy spíše narůstají a příliš se nesnižují. 

Jsme přesvědčeni, že do budoucna nebude žádoucí, aby se 

z roku na rok povolovaly další a další splátkové kalendáře 

nedoplatků a dluhy jen stále rostly. Jsme družstvo bytové a ne 

úvěrové. Proto budeme požadovat, aby veškeré pohledávky 

členů, povolené P BD a to už i v letošním roce, byly umořeny 

do konce roku 2014. 

Inventura čipů je dalším problémem, táhnoucí se od počátku. 

Dle vedených evidencí a skutečným fyzickým stavem je rozdíl 

-28 čipů. Tomuto tématu jsme se věnovali i na minulých 

zasedáních. Víme kolik čipů /snad?/ jsme vydali /byly vydávány čipy 

bez poplatku, poté za různý poplatek/, ale neznáme přesný počet, kolik 

čipů jsme vlastně obdrželi. Čipy byly dovezeny v otevřených 

pytlích, nikdo dodané počty čipů nekontroloval, bylo to vše 

takové živelné, kdy se více hledělo na rychlost oživení čipů  a 

jejich vydání. Papírová administrativa šla stranou. 

Z výše uvedených důvodů proto KK navrhuje udělat za tímto 

problémem konečně „tlustou čáru“ a dát do účetních evidencí 

pouze fyzické počty čipů na skladě a vést je v knize cenin. 
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i když finanční ohodnocení čipu je problematické, některé jsou zdarma, další za 

poplatek atd.   KK navrhuje P BD zařadit tento bod na jednání 

představenstva a poté vypracovat bod do usnesení členské 

schůze ke schválení. 

Příští zasedání KK se bude konat 11. 6. 2014.  

Termín schůze KK byl změněn z důvodu konání mimořádného zasedání  

P BD dne 9. 6. 2014 a konání členské schůze dne 16. 6. 2014.  

Původní termín schůze KK byl plánován na 18. 6. 2014, ale schůze KK dva dny 

po konání členské schůze by neměla valného významu.    

 

  Zapsal:  Peroutka v. r.  

  


