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Z á p i s   ze  schůze KK, která se konala dne 14. března 

2016. 

Přítomni: pp.  Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana 

Host:  p. Vodička Petr /náhradník do KK/ 

Jako každý měsíc se KK dne 16. března 2016 zúčastnila 

jednání P BDC, které tentokrát řídila předsedkyně P BD p. 

Marcela Krčmářová. Kontrolní komise k projednávaným bodům 

nemá vážnějších připomínek a s přijatým usnesením, /viz zápis 

ze schůze PBD/, souhlasí.  

Místopředsedkyně KK p. Siváková Marie informovala přítomné, 

že v účetnictví roku 2014 se ještě nedostává na účetních 

dokladech několik podpisů dodavatele p. Maška a poté bude 

účetnictví roku 2014, jako snad již bezchybné,  možno uložit 

do archivů. 

Pan Mgr. Holý informoval P BDC a KK, že návrh stanov SVJ by 

měl   být vypracován do měsíce dubna 2016.  KK souhlasila  i 

s návrhem programu květnové členské schůze, kde by mj. 

nové stanovy měly být schvalovány. Předseda KK připraví pro 

tuto schůzi zprávu o činnosti KK od schůze minulé. 

KK ke dnešnímu datu neobdržela ještě z BDSM aktualizovaný 

seznam případných dlužníků a k těmto by se měla vyjadřovat 

na příští své schůzi. 

Dne 14. 3. 2016 byla provedena kontrola příručních pokladen 

SV a BDC, nebyly zjištěny závady, v pokladně SV činí konečný 

zůstatek Kč 2.878,-- a v pokladně BDC 2.858,-- Kč. Tyto 

zůstatky souhlasí se zůstatky vykázanými v peněžních 

knihách, denní limit pokladen není překračován. Výčetka 

hotovosti pokladen je přiložena k papírové příloze tohoto 

zápisu. 

Příští schůze KK je naplánována na den 20. 4. 2016 od 17.00 

hodin.  

Zapsal: Peroutka v. r. 


