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Z á p i s   

O činnosti KK za měsíc září a říjen 2013.   

 

Schůze KK v měsíci září se měla konat dle nového rozpisu 18. 9. 2013. 

Členové KK p.Siváková a p. Kotalík se zúčastnili jednání P BD v pondělí 

16. 9- 2013, a do jednání vstupovali s hlasem poradním, viz zápis 

z jednání P BD Cafourkova. 

Po dohodě s předsedou KK, který byl dlouhodobě nemocen, jsme se 

dohodli, že plánovanou schůzku jednání KK nebudeme v měsíci září již 

svolávat a veškeré otázky týkající se KK proto byly vyřešeny na jednání 

P BD a telefonicky. 

KK se sejde opět na P BD v měsíci říjnu 14. 10. 2013 a KK samostatně 

16. 10. 2013 od 18.00 hodin. 

 

Z á  p  i  s 

Ze schůze KK, která se konala 16. 10. 2013 od 18.00 hodin. 

 

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

 

KK se, jak bylo plánováno sešla na jednání P BD Cafourkova, které se 

konalo 14. 10. 2013 od 19.00 hodin, viz zápis z jednání P BD a členové se 

aktivně s připomínkami /s hlasem poradním/ zapojovali do jednání.  

KK souhlasí se závěry, které P BD při svém jednání přijalo. 

KK vzala na vědomí termín konání členské schůze BD Cafourkova, jež se 

bude konat 19. 11. 2013, zápis a shrnutí činnosti KK od minulé ustavující 

schůze připraví a na schůzi přednese předseda KK p. Peroutka.  

KK bude opět doporučovat členské schůzi schválit převody bytů mimo 

termíny dané Stanovami BD Cafourkova a doufá, že již od roku 2013 

budou převody probíhat pouze koncem každého pololetí. 

KK bude doporučovat členské schůzi schválit  plán oprav tak, jak bylo 

projednáno na P BD a uvolnit na ně finanční prostředky. 

Na příští schůzi se KK bude zabývat přípravou inventury v závěru roku, 

archivací dokladů na SM a kontrolou příruční pokladny – účetnictví a 

zůstatek finanční hotovosti. 

Schůze KK v měsíci listopadu se bude konat 13. 11. 2013, to již před 

konáním P BD, protože termín 20. 11. 2013 je již po konání členské 
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schůze a toto zasedání by bylo prakticky k ničemu. Dále se KK zúčastní 

jednání P BD dne 18. 11. 2013 a samozřejmě jednání členské schůze dne 

19. 11. 2013.  

 

Zapsal: Peroutka 

    

 

 

 

 

 

 

 


