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Z  Á  P  I  S    

  z e   s c h ů z e ,   k t e r á   s e   k o n a l a     

d n e    12. listopadu   2 0 1 4 od 17.00 hodin.  

 

Přítomni:  pp.  Peroutka  Jiří,  Siváková Marie, Šebestová  Jana, 

dále přítomna předsedkyně BD Cafourkova p. Krčmářová Marcela 

 

KK se zúčastnila zasedání P BD dne 10. listopadu  2014, viz zápis P 

BD. 

K závěrům a usnesení  P BD KK nemá připomínky, taktéž KK 

neměla připomínky k návrhu Stanov BD Cafourkova, jež by měly být 

přijaty za účasti notáře na členské schůzi dne 9. prosince 2014. 

Kontrolní komise podporuje P BD a apeluje na členy družstva, aby 

se zůčastnili členské schůze v co nejvyšším počtu, k přijetí Stanov 

je vyžadován 100% souhlas členů BD.  

KK obdržela od Fy Severní Město aktualizovaný seznam dlužníků 

k BD ke dni 31. 10. 2014. Tento aktualizovaný seznam KK probírala 

za účasti a komentáře předsedkyně představenstva BD p. Marcely 

Krčmářové a stále musíme konstatovat, že výše dluhů se zřetelně 

moc nesnižuje. 

Jsou i dlužníci, jež dluží 51.327,-- , 73.968,-- , 65.000,-- ,20.275,-- , 

11.550,-- , 44.817,-- , dále je zde několik dlužníků, jež platby zasílá 

pravidelně měsíc opožděně, jejich dluhy vůči družstvu činí 

v běžném měsíci u jednotlivců cca  7.000 až 11.550,--Kč.  

/Bohužel zákon nám neumožňuje tyto dlužníky zveřejnit./ 

Na členské schůzi s tímto stavem seznámíme členskou základnu  

a řešení budeme hledat společně s P BD na zasedání, jež bude 

následovat po členské schůzi. / 

Jeví se nám nemorální, aby poctivě platící člen družstva dotoval neplatiče 

částkou cca 1.200,-- Kč a KK není tento stav lhostejný./ 

Prozatím budou dlužníkům zaslány další upomínky s doručenkou.        

Předseda seznámil KK s nástinem Zprávy o činnosti KK za minulé 

období, jež má připravenu pro členskou schůzi. K jednotlivým 

bodům zprávy nebyly připomínky. 
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Kontrolní komise se zúčastní do konání členské schůze ještě 

mimořádného zasedání P BD, jež je plánováno 9. 12. 2014. 

Paní Jana Šebestová zkontroluje do členské schůze příruční 

pokladnu družstva a SVJ. 

  

Zapsal:  Peroutka  v. r.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


