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Z á p i s  ze  schůze  KK konané dne 14. března 2018. 

 

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

                              p. Vodička Jiří 

 

Schůzi zahájil předseda KK, přivítal  přítomné včetně náhradníka 

do KK p. Vodičku a stručně zhodnotil a informoval o zasedání P 

BDC, které se konalo v pondělí 12. března 2018 od 19.00 hodin a 

kterého se KK zúčastnila. Zde jsme ještě zastihli p. JUDr. 

Ondřejovou, se kterou jsme prokonzultovali pár našich dotazů 

ohledně postupu při vymáhání dluhů.  

V P BDC se upřesňovaly některé body k stávajícím projektům, např. 

ke kontejnerovým stáním, kterýžto projekt se nemůže z různých 

příčin stále nějak rozjet, natož realizovat, dále se diskutovalo o 

opravě venkovních schodišť, k výstavbě plynové přípojky k domu a 

diskutován byl i reálný postup jednání s úřady ohledně různých 

projektů, povolení a posudků.  Blíže v zápisu z P BDC. 

 Dnešní den v odpoledních hodinách proběhla ze strany KK  

kontrola příručních pokladen a peněžních knih. 

Finanční zůstatky v pokladnách činily:  BDC  4.254,-- Kč 

                                                                 SV       284,-- Kč. 

Výdaj Kč 2.059,-- byl vyplacen za nákup pracovních oděvů a nákup 

kartáče na sníh, příjmem bylo 220,-- Kč za prodej jednoho kusu 

čipu.  

Vykázané hotovosti v pokladnách souhlasí s evidencí v pokladních 

knihách, peněžní výčetka bude přiložena u tištěné formy tohoto 

zápisu. 

Inventarizace čipů, přerušená při kontrole v minulém měsíci, 

prozatím nepokračuje, čeká se na dopracování programu celkové 

evidence v elektronické podobě.  

Kontrola účetnictví roku 2017 bude zahájena pravděpodobně 

v měsíci dubnu, po dodání zaúčtovaných účetních dokladů SBD SM. 
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KK probírala i obsah budoucí shrnující zprávy pro členskou schůzi 

na 13. červen 2018, shodli jsme se, že by neměla  být příliš dlouhá, 

povětšinou pouze hodnotící a shrnující činnost a práci KK za 

uplynulé volební období. Bližší údaje o činnosti a práci KK obsahují 

průběžné pravidelné měsíční zprávy uveřejňované na internetových 

stránkách družstva nebo jsou pro případné zájemce k dispozici 

v papírové podobě k nahlédnutí v kanceláři družstva.  

Souhrnnou zprávu pro obě členské  schůze vypracuje a schůze s ní 

seznámí předseda KK. 

Závěrem předseda KK poděkoval přítomným za účast a informoval, 

že příští zasedání KK se bude konat pravděpodobně v náhradním 

termínu, který bude upřesněn až v závěru schůze představenstva, 

která se bude konat v pondělí 16. dubna 2018 od 19.00 hodin a 

které se členové KK zúčastní.  

Schůze KK byla ukončena v 18.50 hodin. 

 

Zapsal:  Peroutka  Jiří   v. r.  


