
C 
C 

 

    Bytové 

        Družstvo 

             afourkova 

                                          K  O  N  T  R  O  L  N  Í     K  O  M  I  S  E 

 

 
Bytové družstvo Cafourkova                         www.cafourkova.cz 
Sídlo: Praha 8, Cafourkova 523/7, PSČ 18100                                     e-mail: cafourkova525@seznam.cz 
IČ: 24727300                                  ID datové schránky: du8ts6q 

zapsáno u Městského soudu v Praze pod spis. zn. Dr 7522  

Z  á p i s    

 ze  schůze  KK  konané dne  19. srpna 2020.  

Přítomni: pp. Peroutka, Siváková, Šebestová 

 

Tato schůze KK je poslední před konáním členských schůzi BDC a 

SV, pokud proběhnou v řádném termínu, tedy dne 16. 9. 2020.  

Ještě před tímto termínem touží svolat p. Ing. Tesař do KD Krakov 

posezení s prezentací vybraných variant na revitalizaci domu s 

následující diskuzí a odpověďmi na zvídavé dotazy členů. Tímto 

krokem předpokládá, že zabrání přehršli dotazů přímo na jednání 

členských schůzí. KK mu tuto iluzi nebere, ale máme za to, že 

členové, kteří se s péčí řádného hospodáře starají průběžně o své 

milionové majetky, by měli mít nebo mohli mít po již proběhlé anketě 

jasno, zvlášť, když na nashromážděné otázky se již na stránkách 

družstva odpovídalo. 

Komise se 17. 8. 2020 zúčastnila zasedání P BDC, kde se v první 

hodině jednání diskutovalo a prezentovalo satelitní zařízení Sys-data 

s nabídkou služeb, dále se vedla rozprava o nabídce firmy ALKION 

ohledně čištění vzduchotechniky, proběhla diskuze o kamerovém 

systému v domě, o nastalé situaci v bytě po p. Důrové  aj.  Taktéž 

jsme se dozvěděli výsledek naší petice o zprůjezdnění ul. Na 

Bendovce, obdrželi informace o stále neutěšeném stavu naší ulice. 

Diskutovalo se i skoro /nadbytečném/ odvolání podané p. Krčmářovou, 

ohledně její žádosti o členství jako nebydlícího člena družstva, která 

byla P BDC již jednou zamítnuta. 

Vše podstatné bude jistě uvedeno v zápise ze schůze P BDC.  

KK na P BDC iniciovala rozpravu o inventuře, která z našeho pohledu 

není stále ještě dokončena. Paní Siváková názorně ukazovala 

položky, které byly zakoupeny a nejsou uvedeny v inventurách. 

Dospělo se k zjištění, že SBD SM tyto do inventurních seznamů 

nemohlo zanést, protože je tam z naší strany nikdo nedodává.  

Na jednání bylo dohodnuto, že inventuru dopracuje p. Mgr. Holý za 

účinného přispění paní Sivákové.    
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Opět jsme nahlédli do pracovní náplně paní Dvořákové, která nám 

stále tvrdí, že není žádná účetní. To my nerozporujeme, Ale pokud 

má v pracovní náplni uvedeny body, že vede příruční pokladny BDC a 

SV a jiné, tak se možná z našeho pohledu tou účetní stává a nebylo 

by na škodu se seznámit, alespoň zběžně, se Zákonem o účetnictví 

a jinými navazujícími předpisy. KK kdysi navrhovala paní Dvořákovou 

vyslat i na nějaké vhodné školení, kde by se seznámila se základními 

povinnostmi pokladních a s ekonomickými a administrativními 

pracovními postupy. Tento návrh se nikdy nerealizoval. 

Dále jsme nanesli problém s podnájmy družstevních bytů, o kterých 

nemáme vůbec žádnou evidenci. Teoreticky by každoročně za 

poplatek 100,-- Kč člen BDC měl žádat o souhlas s podnájmem 

družstevního bytu. Tam bychom v evidencích měli mít zaknihováno 

jméno, příjmení, datum narození všech dočasných uživatelů, a 

hlavně počet osob, které budou byt užívat atd. Touto nečinností nám 

unikají finanční prostředky, jak za povolení, tak  poplatky za služby. 

Máme zprostředkované informace o lidech, kteří léta v domě bydlí 

načerno, ale kde nic, tu nic, situaci okolo tohoto problému nikdo 

neřeší.  

Kontrola účetnictví BDC a SV  za rok 2019 není ještě stále z pohledu 

KK doplněna.  

Dne 17. 8. 2020 proběhly i fyzické kontroly příručních pokladen. 

Stav pokladny BDC    -   hotovost              971,--  Kč 

                           SV    -   hotovost         4.639, --  Kč. 

Z pokladny BD se zaplatily 4.000,-- Kč za návrh na vklad KÚ, do pokl. 

SV byl zaúčtován výběr 10.000,-- Kč a z pokladny byl zaplacen benzin 

do sekačky, software Office za 3.990,-- Kč, monitor k PC za 3.631,--, 

nákup zářivek v částce 597,--, a úhrada škody za vitrínu ve výši 

2.145,-- Kč. Vykázaná konečná 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 a SV činí dle posledního seznamu  k 30. 6, 2020 

103.131,-- Kč, z toho SV 6.280,-- za nájemné a 4.143,-- Kč za služby. 
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U členů družstva je situace horší, 70.504,-- Kč dluhy za nájemné a 

22.264,-- dluhy za vyúčtování roku 2019. 

Dluhy za nebytové prostory – tam vázne hlavně dluh p. Honara 

42.675,-- Kč. KK vyzvala P BDC, aby situaci okolo dluhů urychleně 

řešilo.   

Dohodli jsme se na obsahu zprávy o činnosti KK, kterou aktualizuje, 

vypracuje a přednese předseda KK. Každým měsícem 

vypracováváme zápisy z našich schůzí, proto přednesená zpráva 

bude celkově stručnější a doporučujeme naším aktivním členům 

pročíst si tyto zápisy na internetových stránkách družstva nebo 

v úředních hodinách navštívit kancelář BDC, kde jim zápisy ochotně 

p. Dvořáková předloží k nahlédnutí ve vytištěné podobě.   

Opět dáváme k zamyšlení:  

Kontrolní komise pracuje v současnosti jako tříčlenná, nemáme 

žádného náhradníka nebo náhradnici. Pokud by měl kdokoliv ze 

členů zájem o práci v KK a být náhradníkem, nechť kontaktuje paní 

Dvořákovou na kanceláři družstva. 

Následující schůze KK se měla konat 16. 9. 2020, protože na tento 

termín jsou ale naplánované členské schůze, další termín konání 

naší schůze je dán dnem 14. října 2020. KK se ale zúčastní schůze 

PBD, které je naplánováno na 14. září 2020. 

Jelikož se ale při nedostatečné účasti členů obě schůze nemusí 

vůbec uskutečnit, KK se sejde určitě v termínu před náhradními 

členskými schůzemi.  

 

Zapsal:     Peroutka  Jiří v. r.  
                    předseda KK 


