
CC  
 
    BByyttoovvéé  
                DDrruužžssttvvoo  
                          aaffoouurrkkoovvaa  
 

 

 
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    

K o n t r o l n í   k o m i s e    B D   C A F O U R K O V A 
Zápis ze schůze ze dne 17. května a 24. května 2013 

 
Přítomni:  pp. Peroutka Jiří, Siváková Marie, Jazvinská Zdena 

Kontrolní komise se z důvodů státních svátků 1. a 8. 5. na svém prvním 
zasedání sešla až 17. dubna, poté ještě 24. dubna. V průběhu měsíce se všichni 
členové KK zúčastnili jednání představenstva ve dnech 6. a 20. května, viz 
zápis. 
Ze zápisu z minulého měsíce jsme se nechali informovat představenstvem  
o těchto bodech:    

 
- proplácení zdravotních prohlídek zaměstnanců 
  /Byly proplaceny zdrav. prohlídky zaměstnanců a v zápisech to nebylo./ 
  /Vyřízeno/   
 
- až bude k dispozici výsledovka, rozvaha, výkaz zisků a ztrát za rok 2012 a povinná příloha, tyto 
  zkontroluje p. Jazvinská a KK se poté k tomu vyjádří./ 
Dále je třeba vyvěsit na internetové stránky družstva závěrku roku 2012 – výkaz zisků a ztrát 
 a rozvahu, aby družstevníci měli čas a prostor si materiály prostudovat a vyjádřit se k nim.  
/Vyřízeno/ 
 
- nastavení denního finančního limitu pro pokladnu 
 /Limit pokladny není nastaven, dle KK by postačilo 20.000,-- -30.000,--Kč/ 
/Vyřízeno, LIMIT POKLADNY JE NASTAVEN NA 30.000,--/  
 
- pracovní smlouva s paní Dvořákovou 
 /KK dostala tuto smlouvu k dispozici, je uzavřena na dobu neurčitou se zkušební lhůtou tří 
měsíců, ale jsme toho názoru, že mzdové a další  náklady na novou pracovní sílu by měla 
odsouhlasit členská schůze./ 
Viz závěr/ 
 
- informaci o inventurách majetku 
 /Inventury v písemné podobě nejsou, budeme požadovat, aby členská schůze byla informována o 
majetku, který jsme jako družstvo pořídili/ 
/Inventury jsou a chybí pouze podpisy inventarizační komise./               
 
- informaci o evidenci čipů 
 /Evidence by měla být do konání členské schůze, KK požaduje evidenci a finanční výdaj za nákup 
čipů, kolik jich bylo vydáno rodinným členům zdarma, kolik za 220,-- Kč a počet za 400,-- Kč a 
čipy vést jako ceninu./ 
/Evidence bude/ 
 
informaci o pojištění odpovědnosti členů P BD 
/odpověď byla vyčerpávající, nemáme dalších připomínek/  
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- informaci o dohodě o hmotné odpovědnosti pokladní BD 
 /Není, ač by měla být/ 
/Bude sepsána s pokladní nebo pokladníkem po volbách nového představenstva/ 
 

 Závěrem k tomuto bodu KK konstatuje spokojenost s informacemi, které ji byly 
představenstvem dány , diskutujeme ještě otázku schválení nové administrativní 
pracovní síly, na kterou budou vynakládány mzdové finanční prostředky družstva, 
nevíme, zda tyto náklady může schvalovat pouze představenstvo nebo celá členská 
schůze BD Cafourkova, ale myslíme si, že schválení členskou schůzí by se nic 
nezkazilo.  
 

Paní Jazvinská zkontrolovala poctivě účetnictví družstva za rok 2012, 
nebyly zjištěny žádné závady. KK v diskuzi konstatovala že v dalším 
období je třeba se blíže zaměřit na výdaje za výtahy – jejich revize a 
opravy.  
Závady, jež v účetnictví KK našla v průběhu 1. čtvrtletí 2013 byly  paní 
Krčmářovou odstraněny, účetní doklady doplněny. 
 
Poslední schůze KK se bude konat ve středu 5. června 2013 od 18.00 hodin,  
na tomto zasedání bude zkontrolován fyzicky stav příruční pokladny, budeme 
řešit organizační věci a zahájíme práci na zápise o práci KK za celé volební 
období pro členskou schůzi. 
     KK se zúčastní i posledního zasedání představenstva 10. 6. 2013 a poté  
členské schůze 11. 6. 2013 v KD Krakov. 
 
Zapsal: 
            Peroutka v. r. 
 
 

  


