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Z  á p i s   o   činnosti KK za měsíc duben 2020. 

  

    

 Z důvodu pokračování vyhlášeného nouzového stavu ze strany 

Vlády ČR s šířením onemocnění COVID – 19 se ani v tomto měsíci 

nekonala klasická schůze  KK a ani schůze P BDC. Stále spolu tedy 

komunikujeme elektronicky nebo telefonem a to i s P BDC.   

Kancelář, úklid a pánové správci BDC fungují zatím nepřetržitě, 

překvapila pouze p. Dvořáková, která si vybírá v týdnu od 20. 4. do 

26. 4. 2020 pravděpodobně neplánovanou dovolenou. Z tohoto 

důvodu nemohla být provedena plánovaná kontrola pokladen. Tyto 

budou zrevidovány paní Šebestovou v náhradním termínu. 

Kontroly byly provedena až dne 27. 4. 2020 a to s tímto výsledkem: 

Stav pokladny BDC    -   hotovost    12.995,--  Kč 

                           SV    -   hotovost    11.159,--  Kč. 

Pokladna BDC od poslední kontroly vykázala pouze příjem 10.000,-- 

Kč – výběr z banky, pokladna SV byla výběrem z banky navýšena o 

15.000,-- Kč a proběhly výdaje legalizací podpisových vzorů na ČP 

pro potřeby banky, dále byl nakoupen dezinfekční prostředek SAVO, 

rukavice pro pracovníky úklidu, a 2.529,-- Kč stála oprava zámku, 

dveří a jejich seřízení v čp. 521. Vykázaná finanční hotovost souhlasí 

se zápisy v pokladních knihách. Výčetka hotovosti bude přiložena 

u tištěné formy tohoto zápisu.  

P BDC v průběhu měsíce dubna nechalo dvakrát v rámci prevence 

vydezinfikovat společné prostory domu proti koronaviru, takže 

konstatujeme, že prevenci i za cenu zvýšených nákladů úspěšně 

zvládáme.  

V návrhu usnesení P BDC v bodě 5 je uvedeno přiznání mimořádných  

odměn p. Dziakovi a pí Dvořákové. K tomu KK udává, že udělení 

odměn je v gesci P BDC, pokud finančními prostředky bez 

navyšování rozpočtu ve mzdových fondech disponuje. V případě 

opačném výdaje na mimořádné odměny budou muset odsouhlasit  

členské schůze.  

Kontrola inventury majetku 2019 ze strany KK bude muset ještě 

posečkat až do skončení nouzového stavu.  
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KK souhlasí a podporuje přesunutí  členských schůzí, které byly 

naplánovány na 13. květen 2020 na podzimní termín z důvodu stále 

platného nouzového stavu a z tohoto důvodu je i omluvitelné 

pozdržení všech dalších naplánovaných akcí.  

KK si na SBD SM vyzvedla 3 pořadače našich účetních dokladů  za 

rok 2019 s účetnictvím, týkající se BDC a SV a paní Siváková se  

neprodleně pustila do jejich kontroly. Prvotní informace o kontrole 

účetních dokladů bychom měli  mít k dispozici počátkem měsíce 

května.  

Klasické schůze P BDC a KK, jež se měly konat 11. a 13. 5. 2020 jsou 

taktéž v ohrožení z důvodu prodloužení nouzového stavu do 17. 5. 

2020. Prozatím budeme tedy pracovat stejně jako doposud, doma, 

na internetu a hodně telefonovat.  

 

Dopsal 28. 4. 2020:     

                                                              Peroutka  Jiří 
                                                                 předseda KK 

  


