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Z á p i s  a  informace  ze  schůze  KK konané  

dne 5. června  2018 od 17.00 hodin. 

 

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

          Omluven: p. Vodička Jiří – náhradník do KK 

                 

Předseda KK svolal tuto schůzi KK namísto plánované schůze, 

která se měla konat 13. června, ale z důvodu konání členských 

schůzí DDC a SV odpadne. 

Dnešního dne byly zkontrolovány příruční pokladny BDC a SV,  

pokladna BDC vykazuje účetní zůstatek 13.749,-- Kč a pokladna SV 

8.771,-- Kč. Souhlasí i finanční hotovosti v pokladnách, finanční 

výčetka bude přílohou papírové formy tohoto zápisu. Pokladní denní 

limit v pokladnách je dodržován.  

KK se seznámila s kandidátními listinami do představenstva a 

kontrolní komise.  

KK projednávala i stav na účtech dlužníků, oproti minulému období 

se dluhy příliš nesnížily, u SV stouply naopak o 207,-- Kč a jejich 

dluhy celkově činí 36.584,-- Kč, u družstevníků je dlužná částka 

48.037,-- Kč. Dluhy za nebytové prostory činí 66.569,-- Kč, ale tyto 

seznamy nejsou aktuální.  Otázkou a informací o dluzích se budeme 

zabývat i ve zprávě KK, kterou na schůzích přednese předseda KK.     

Zpráva kontrolní komise pro potřeby schůzí DBC a SV je z 90% 

vypracovaná, předseda KK s náčrtem zprávy seznámil členky KK a 

se závěrečným zněním je seznámí na schůzi P BDC v pondělí 11. 

června 2018.   

Kontrolní komise se v tomto volebním období zúčastní ještě tedy 

zasedání P BDC dne 11. června 2018 a poté ve středu členských 

schůzí BDC a SV, kde proběhnou i volby nového představenstva 

BDC a KK na další pětileté období. KK doufá, že se dostaví 

dostatečný počet účastníků, aby schůze byly usnášeníschopné a 

nemusely se svolávat náhradní členské schůze.   

Schůzi předseda KK ukončil v 18.00 hodin. 

 

Zapsal:  Peroutka Jiří v. r.  


