
CC  
 
    BByyttoovvéé  
                DDrruužžssttvvoo  
                          AAffoouurrkkoovvaa                

                                                                      KKoonnttrroollnníí  kkoommiissee  BBDD  CCaaffoouurrkkoovvaa  
 

 
BByyttoovvéé  ddrruužžssttvvoo  CCaaffoouurrkkoovvaa                                                  wwwwww..ccaaffoouurrkkoovvaa..cczz  

SSííddlloo::  PPrraahhaa  88,,  CCaaffoouurrkkoovvaa  552233//77,,  PPSSČČ  1188110000                                                                          ee--mmaaiill::  ccaaffoouurrkkoovvaa552255@@sseezznnaamm..cczz  

IIČČ::  2244772277330000                                                                    IIDD  ddaattoovvéé  sscchhrráánnkkyy::  dduu88ttss66qq  

zzaappssáánnoo  uu  MMěěssttsskkééhhoo  ssoouudduu  vv  PPrraazzee  ppoodd  ssppiiss..  zznn..  DDrr  77552222    

 

Z á p i s   

ze schůze KK konané dne 14. srpna 2013 od 18.00 hodin.  

 

Přítomni: pp. Peroutka, Siváková, Kotalík 

Přizvána: p. Pavlína Dvořáková – pokladní BD 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Předseda KK přivítal všechny přítomné a KK zahájila svoji schůzi 

kontrolou a účetnictvím příruční pokladny. 

Pokladnu převzala ke dni 1. července 2013 paní Dvořáková od 

předsedkyně představenstva BD Cafourkova paní Marcely Krčmářové.  

Počáteční zůstatek ke dni 1. 7. 2013 činil 2.000,-- Kč. 

Během kontrolovaného období, tzn. do 13. 8. 2013 pokladnou procházely 

platby za čipy, další platby dle ceníku BD, poštovné, kancelářské 

potřeby, ochranné pomůcky, dezinfekční prostředky, platby za kolky aj. 

Ke dni 13. 8. 2013 pokladní kniha vykazuje zůstatek Kč 13.549. 

Denní limit pokladny ve výši 20.000,-- Kč je dodržován. 

 

Stav peněžní hotovosti: 

 

01/5.000                                     5.000,-- 

 2/2.000                                      4.000,-- 

 1/1.000                                      1.000,--                         

 2/  500                                       1.000,--       

 7/  200                                       1.400,--  

 6/  100                                          600,-- 

 1/   50                                             50,-- 

18/   20                                           360,--         

10/   10                                           100,-- 

  2/     5                                             10,--                                 

14/     2                                              28,-- 

  1/     1                                                1,-- 

 

C e l k e m:                                  13.549,-- Kč 
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Fyzickou kontrolou bylo zjištěno, ze finanční hotovost souhlasí se 

zůstatkem v peněžní knize. 

Dále v příruční pokladně je uloženo 8 ks šeků č. 091743 – 091750. 

Pokladní doklady nevykazují závady, ale dohodli jsme se, že do dalšího 

období doporučíme pokladní používat stvrzenky, kde jsou i kolonky kdo 

platbu schválil atd., vzory stvrzenek jsou přílohou tohoto zápisu.   

 

Dále KK vyjadřuje znepokojení, že do dnešního dne není vyhotoven zápis 

ze členské schůze, která se konala již před více než dvěma měsíci.  

Do současné doby neznáme stav „dlužníků“, družstevníků, kteří 

nezaplatili nedoplatky za topnou sezónu 2012 do stanoveného termínu. 

Pokud všichni své závazky uhradili, je to v pořádku, pokud ne, je třeba je 

v co nejkratším termínu upomínat „vyinkasovat“, aby dluhy nenarůstaly. 

Kk probrala i svoji účast na P BD, které se konalo přede dvěma dny a 

s navrženými opatřeními P BD, viz zápis z jednání P BD souhlasí a nemá 

připomínek.  

KK se dohodla, že přizpůsobí termíny svých schůzí v návaznosti na bod 8 

Zápisu PBD ze dne 12. 8. 2013. To znamená, že schůze KK se nebudou 

konat první středu v měsíci, ale vždy ve středu po konání schůze PBD. 

Schůze PBD v měsíci září se bude konat v pondělí 16. 9. 2013 a schůze 

KK se tedy bude konat ve středu 18. září 2013 od 18.00 hodin. 

Předsedovi KK byl uložen úkol otevřít opět otázku kompenzace 

telefonních hovorů členů KK, jež byla schválena bývalým 

představenstvem ještě v měsíci červnu 2013.  

Předseda KK písemně tuto otázku probere s p. předsedkyní P BD 

Cafourkova.  

Schůze byla ukončena ve 20.00 hodin. 

 

Zapsal:   Peroutka v. r.  

 

           

   

 

 

 

 


