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Z  á p i s    

 ze  schůze  KK  konané dne  17. června 2020.  

Přítomni: pp. Peroutka, Siváková, Šebestová 

 

Schůzi zahájil předseda KK a vybídl členky, aby se vyjádřily 

k programu zasedání P BDC, jehož se dne 15. června 2020 

zúčastnily.  

Zmínily se o prezentaci fy FB lodžie, která zabrala ze zasedání 

nejvíce času, o kontrole úkolů z minulých období, o inventarizaci, 

plánu a ceně na měření prozvučnosti bytů. /Rybák x Vašatovi/ 

O problémech s bytem p. Hájka údajně žádné nové informace nezazněly.  

Kontrola účetnictví BDC a SV  za rok 2019 není ještě stále 

z pohledu KK dokončena, inventuru jsme ještě v celém rozsahu 

neviděli. 

KK se domnívá, že účetnictví, inventarizaci a administrativu s těmito body spojenou  

P BDC podceňuje. Stačilo by pouze více dodržovat náš vnitřní předpis o oběhu účetních 

dokladů. Bylo konstatováno, že snad za pomoci p. Ing. Podhrázské bude vypracován předpis 

inovovaný.  

Dne 15. 6. 2020 proběhly i fyzické kontroly příručních pokladen. 

Stav pokladny BDC    -   hotovost    9.971,--  Kč 

                           SV    -   hotovost    7.691, --  Kč. 

Vykázaná finanční hotovost souhlasí se zápisy v pokladních 

knihách. Výčetka hotovosti bude přiložena u tištěné formy tohoto 

zápisu.  

Limit denní pokladní hotovosti není překračován.  

Dluhy vůči družstvu se příliš nemění, paní Siváková sdělila 

„současný stav“, z toho připadá na BDC 60.113,-- Kč a SV 29.521,-- 

Kč. Celkově se dluh zvýšil od minulé kontroly o 6.380,-- Kč, jedna 

nejvyšší dlužná částka činí 23.000,-- Kč, takže pokud by byla tato 

částka uhrazena jednorázově, dluhy vůči družstvu a SV nevypadají 

vzhledem k naší velikosti tak hrozivé.   

Příští schůze KK se bude konat 15. července 2020 a celá KK má 

v plánu se opět zúčastnit zasedání P BDC dne 13. července 2020 od 

19.00 hodin.  

Zapsal:     Peroutka  Jiří v. r.  
                    předseda KK 


