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Z á p i s  ze schůze KK konané  

dne 18. července 2018. 

 

Přítomni:  pp.  Peroutka Jiří, Siváková Marie 

p. Šebestová Jana – náhradnice do KK 

Omluven:  Ing. Bezděk Josef 

________________ 

Členové kontrolní komise se  dne 16. července 2018 zúčastnili první 

schůze  nově zvoleného P BDC, kterou řídil její předseda p. Zdeněk 

Kovářík. V úvodu jsme se vzájemně představili, odevzdali čestná 

prohlášení s podpisovými vzory členů KK pro OR a poté schůze P 

BDC pokračovala dle plánu. Představenstvo ponechalo plán svých 

zasedání do konce roku 2018 beze změn a KK se tedy přizpůsobí 

těmto termínům a své schůze jsme opět naplánovali na středy, dva 

dny po konání P BDC od 17.00 hodin. Termíny schůzí KK do konce 

roku jsou tedy: 

15. srpen 2018 

12. září 2018  

17. říjen 2018  

14. listopad 2018  

12. prosinec 2018.  

    Dnešního dne byly provedeny i kontroly pokladních knih a 

příručních pokladen.  

V pokladně BDC se nacházelo 16.721,-- Kč a v pokladně SVJ 7.414,- Kč. 

Tyto finanční hotovosti souhlasily se zápisy a zůstatkem v pokladních 

knihách. Denní limit hotovosti v pokladnách není překračován.  Výčetka 

finančních hotovostí bude přílohou tištěné formy tohoto zápisu. 

Plán práce KK pro nejbližší období je provedení kontroly účetnictví za 1. 

pololetí 2018 /do konce volebního období bývalého P BDC / a kontrola 

dlužníků dle aktuálních seznamů. Tyto kontroly budou provedeny po 

obdržení všech dokladů od SBD SM, termínově nám to vychází na druhou 

polovinu měsíce srpna.   Podrobnosti dojednáme na P BDC, které se 

sejde 13. srpna 2018 od 19.00 hodin a kterého se členové KK mají 

možnost zúčastnit.  

Zapsal:  Peroutka v. r.    


