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 Z á p i s    

ze  schůze  KK, která se konala dne 15. června 2016. 

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

                

KK se zúčastnila zasedání Představenstva BDC, které se konalo 

dne 13. června 2016 od 19.00 hodin a souhlasí s celkovými závěry 

jednání P BDC, viz zápis z jednání P BDC.  

Z pohledu KK byl očekávaný bod jednání č. 4  - „ Vyhodnocení 

průběhu a výsledků Shromáždění vlastníků a náhradní členské 

schůze BDC. Pro SV je velice významné, že si schválilo Stanovy 

SVJ a dále Plán investic a oprav SVJ Cafourkova na následující 

dvouleté období 2016 – 2018.  Investice a opravy byly celkově 

schváleny do výše necelých 11,000.000,-- Kč. 

Z pohledu KK i P BDC je ale znepokojující jiná skutečnost, že se  

i náhradních členských schůzí zúčastňuje pouze stálý, obdobný 

počet členů a vlastníků  jako na schůzích řádných, který ovšem 

nevytváří potřebnou nadpoloviční většinu k usnášeníschopnosti a 

konání řádné schůze. Proto i v roce následujícím bude muset P BD 

pravděpodobně počítat s obdobnými finančními náklady na konání 

schůzí náhradních a vše, co s touto agendou náhradních schůzí 

souvisí. 

Na náhradní schůzi předseda KK přednesl zprávu o činnosti KK od 

schůze minulé, kterou plénum hlasováním vzalo na vědomí. K této 

zprávě, vlastně pouze k odstavci, kde KK konstatovala, že 

v účetnictví se každoročně opakují stále stejné chyby a 

nedostatky, se poté ještě letmo vyjádřila p. předsedkyně BDC s tím, 

že ze strany KK musí jít pravděpodobně o omyl, o citaci zprávy 

loňské, že související účetní doklady v účetnictví za rok 2015 musí 

být v naprostém pořádku.  

S tímto tvrzením paní předsedkyně PBD taktéž vystoupila i na 

schůzi  Představenstva BDC, kde  předseda KK odcitoval ze Zprávy 

KK výše zmiňovaný odstavec a  paní místopředsedkyně KK p. 

Siváková v závěru  jednání předložila ještě P BDC tři pořadače 
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účetních dokladů roku  2015,  na jejichž kontrole v současné době 

pracuje.  

Po ukončení schůze P BDC tedy paní místopředsedkyně KK Marie 

Siváková seznámila p. předsedkyni P BDC Krčmářovou a pana 

místopředsedu Kováříka se zjevnými administrativními nedostatky 

v účetnictví, o nichž, jak jsme posléze zjistili,  p. předsedkyně 

Krčmářová nebyla informována, ale  po seznámení se pouze 

s malou částí loňského účetnictví a účetními doklady, jež byly KK 

označeny jako účetně neodpovídající, konstatovala, že ve zprávě 

KK byl skutečně pravdivě popsán stávající stav. Část dokladů 

neodpovídající účetním předpisům začala p. předsedkyně a p. 

místopředseda namístě ihned doplňovat a opravovat, ale 

z časových důvodů budeme muset dohodnut další termín k doplnění 

dokladů a odstranění nedostatků. Termíny těchto schůzek si určí 

po dohodě  p. Siváková, Krčmářová a Kovářík. 

K celému tomuto „nedorozumění“  uvádíme, že KK pouze 

kontroluje, popisuje a konstatuje, zda je vše vedeno dle platných 

zákonů a předpisů souvisejících, zda tedy doklady obsahují nebo 

obsahovaly veškeré  předepsané náležitosti a přílohy k nim aj.  

Není záměrem kontrolní komise někoho obviňovat, napadat atd.   

Předseda KK se omlouvá, že neúplně informoval ohledně dluhu, jež 

vázne na bytu bývalého družstevníka p. Lisáka. Pan Lisák byl 

předsedou KK  nesprávně označen za vlastníka bytu, ač byl pouze 

„družstevník“. Proto nemohl byt prodat, ale pouze přenechat na byt 

svůj družstevní podíl. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že dluh, 

od našeho konstatování  se  navýšil o platbu za další měsíc 

následující /6.658,-- Kč / na 26.787,-- Kč a naše reakce na tuto 

skutečnost není žádná, alespoň o ní nevíme.  

Další vyšší dluhy dvou nám známých dlužníků činí 17.322,-- a 

15.462,-- Kč,  celkový dluh činí 95.503,-- Kč, což je ale oproti 

minulému měsíci snížení o 55.402,-- Kč. 

Dne 13. června 2016 proběhla i kontrola pokladen BDC a SV, stav 

pokladny BDC činí 4.313,-- Kč, stav pokladny SV 6.084,-- Kč, 

zůstatky souhlasí se stavem v pokladních knihách. Výčetky 
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bankovek a mincí v pokladnách jsou přílohou papírového 

vyhotovení tohoto zápisu. Limity pokladní hotovosti  jsou 

dodržovány.  

KK se dohodla, že periodické kontroly pokladen s účetními doklady  

bude minimálně jednou měsíčně provádět p. Šebestová. 

Členové  KK se v rámci svých možností zúčastní zasedání P BDC 

dne 11. července 2016 od 19.00 hodin a příští schůze KK se bude 

konat ve středu dne 13. července 2016 od 17.00 hodin, účast 

přislíbil i náhradník do KK p. Vodička. 

  

Zapsal: Peroutka v. r. 


