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Z á p i s   

předsedy KK  z monozasedání  ze   dne   16. 7. 2 0 1 4 .  

 

Přítomni:  Peroutka Jiří 

Omluvena: p. Siváková Marie – telekonference 

                   p. Kotalík – mimo republiku 

 

     Jako předseda KK jsem se zúčastnil 14. 7. 2014 zasedání P BDC, kde 

se mj. projednávaly následující body programu: 

- Shrnutí a vyhodnocení jednání náhradní členské schůze 

- Odkup pozemku – snížení plateb pro družstevníky 

- Stávající stav prací na nových Stanovách BDC 

- Návrhy na  opravu střechy aj – viz zápis z jednání P BDC. 

O jednání představenstva jsem telefonicky informoval místopředsedkyni 

KK p. Sivákovou.  

Dále jsem pro kontrolní komisi obdržel 14. 7. 2014 cestou předsedkyně  

P BDC p. Krčmářové e-mailovou zprávu člena KK p. Jiřího Kotalíka  

v tomto  znění: 

„Ukončení členství v KK. 

Dobrý den. 

Z pracovních důvodů prosím o ukončení členství v kontrolní komisi. 

Děkuji s pozdravem  Jiří Kotalík.“ 

 

Se zněním této zprávy jsem seznámil místopředsedkyni KK p. Marii 

Sivákovou a dle stávajících Stanov BDC, článku 51, odst. 5 jsme tuto 

společně zprávu projednali a vzali na vědomí s tím, že výkon funkce p. 

Jiřího Kotalíka končí dnem 16. 7. 2014. 

S p. Kotalíkem, ktrý v současné době dlí v zahraničí, jsem telefonicky 

hovořil a požádal jej, jak mi bylo uloženo P BDC, aby se v nejbližší době 

zastavil v kanceláři BD  a dojednal formality s administrativním 

ukončením výkonu funkce člena KK. 

Předseda KK, tedy já, dle stanov, budu kontaktovat zvolenou náhradnici 

do KK p. Janu Šebestovou, seznámím jí s problematikou a prací KK a 

pozvu ji, jako již řádného člena KK, na schůzi KK, která se bude konat 

13. 8. 2014, dle naplánovaných termínů konání zasedání KK. 
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Dále ještě do konce měsíce července budu kontrolovat účetnictví  

příručních pokladen BDC a SVJ na  pokladní hotovost, výsledky této 

kontroly budou uvedeny v zápise KK za měsíc srpen 2014. 

  

Zapsal: Peroutka Jiří v. r.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


