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 Z á p i s   ze  schůze KK, která se konala dne 20. dubna 

 2016. 

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

 

Členky KK se zúčastnily dne 18. 4. 2016 celého zasedání P BDC, 

předseda KK dorazil až na závěr tohoto jednání. 

Paní Siváková tedy 20. dubna celou KK souhrnně poinformovala  

o průběhu jednání P BDC, o úkolech z minulého období, jež nejsou 

doposud splněny /tlaková a tepelná zkouška radiátorů/, nebo dokončeny, 

dále o probíhající výměně osvětlení a el. vedení ve sklepích, o probíhající 

revitalizaci vestibulů a o výměně výtahů atd. 

KK neměla ani připomínky k návrhu nových stanov SV, přiklání se ale  

Do stanov zapracovat plnohodnotnou kontrolní komisi a ne pouze 

k funkci kontrolora či revizora.  

K plánu investic na období dalších dvou let se KK nevyjadřovala, o tomto 

bodu nechá rozhodnout až členskou schůzi, která rozhodne, které 

investice budou prioritní pro následující 2 roky. 

Na vědomí KK i vzala informaci o přípravě členské schůze BD a SV. 

Předseda KK nastínil  osnovu zprávy o činnosti KK od minulé členské 

schůze a tuto celou zprávu předloží v předstihu KK na květnové její 

schůzi.  

KK se nestaví záporně ani proti koupi sekačky na trávu, /klasické, 

motorové/, pokud bude náležitě využívána.  

Dluhy – celkový dluh k 31. 3. 2016 činí 167.626,-- Kč, z toho členové BD 

dluží 150.534,-- Kč a SVJ 17.092,-- Kč.  Dlužné částky jsou nyní, dle 

vyjádření paní předsedkyně BDC p. Krčmářové, průběžně JUDr. Novotnou 

vymáhány, nyní ještě vzhledem k vyúčtování nákladů za rok 2015, pokud 

dlužník má přeplatek,  dluh mu bude snížen z případného přeplatku. 

Aktuální seznam bude opět znám až po 30. 6. 2016, tedy po nejpozdějším  

termínu, který je určen k zaplacení nedoplatků.  

KK ale též konstatuje, že vzhledem k velikosti našeho družstva a SVJ 

celkově dlužná částka  není abnormálně vysoká i když ideální stav by 

byla částka blížící se k nule. 

Paní Siváková informovala o provedené kontrole pokladního 

hotovostního účetnictví za rok 2015, které nevykazuje závady a je 

z pohledu zákona o účetnictví v pořádku. 
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Další kontrola účetnictví roku 2015 bude pokračovat i v měsíci květnu 

/náklady a platby přes banku, faktury aj/. 

                                                      -2- 

Dne 18. dubna 2016 proběhla i kontrola hotovosti v příručních 

pokladnách:  

Zůstatky              BDC     14.753,--  Kč                   SVJ    934,--  Kč 

                                                      Vykázané zůstatky souhlasí s pokladní 

hotovostí, denní peněžní limit pokladen není překračován. Hotovostní 

výčetka bude přílohou tištěné formy tohoto zápisu. 

KK se 16. 5. 2016 zúčastní zasedání P BDC, bude to poslední zasedání 

před členskou schůzí, jež je svolána na 24. května a kde se dopracují 

poslední programové body schůze.  Pokud bude potřeba, KK se sejde na 

krátké schůzce před konáním P BDC. 

V měsíci květnu KK své zasedání posune termínově o jeden den, tedy  na 

19. květena 2016 od 17.00 hodin. 

  Zapsal:  Peroutka v. r. 


