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Z  á  p  i  s 

Ze  schůze KK, která se konala dne 17. června 2015 

 

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

 

Členové KK se zúčastnili zasedání P BD, viz zápis ze schůze   

P BD a k usnesení P BD nemá KK připomínky. 

KK vypracovala aktualizovanou zprávu o činnosti od minulé 

členské schůze, kterou přednese na náhradní členské schůzi 

předseda KK.  

16. 6. 2015 proběhla kontrola pokladen BDC a SVJ. 

Pokladna BDC  - finanční hotovost  1.874,-- Kč    

Pokladna SVJ  - finanční hotovost   7.243,-- Kč 

Vykázané zůstatky souhlasí se stavem v pokladních knihách. 

Výčetky z kontroly budou přílohou tištěné formy zápisu. 

Místopředsedkyně KK p. Siváková podala zprávu o kontrole 

účetních dokladů za rok 2014. Účetní doklady vykazující 

nedostatky byly již z valné části doplněny, na závěrečné 

doplnění je třeba ještě doložit 3 smlouvy k fakturám a doplnit 

minimum podpisů oprávněných funkcionářů, poté by již 

účetnictví za rok 2014 mělo odpovídat účetním standardům. 

KK se zaobírala i nedoplatky za sezonu 2014. Splatnost těchto 

je nejpozději 30. 6. 2015, nedoplatků nad 5.000,-- Kč je 37 a u 

těchto je, dle rozhodnutí Představensta BDC, potřeba  navýšit 

měsíční zálohy, aby v dalších obdobích nedocházelo k takto 

vysokým nedoplatkům. /10.000,-- - 20.000,-- Kč/. 

Toto navýšení bude potřeba dojednat se správcovskou firmou, 

která se brání jednotlivému navýšení záloh. My jsme ale 

přesvědčeni, že není problém „najet“ automaticky do počítače 

37 změn, než aby se do firmy SM osobně muselo dostavit 37 

družstevníků, majitelů a samostatně žádat změnu.  
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Správcovské firmě platíme měsíčně 62.730,-- Kč + 3.000,-, tak 

jsme toho názoru, že můžeme tuto změnu, navýšení záloh,  

v poklidu požadovat. Časově náročný úkol to tak moc jistě 

není.      

Příští schůze KK se bude konat 15. 7. 2015.  

KK se i zúčastní i náhradní členské schůze dne 23. 6. 2015. 

 

Zapsal: Peroutka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


