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Z  á p i s   ze schůze KK konané  dne 13. května  2019 

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

 

     Kontrolní komise se v pondělí dne 11. 5. 2019 zúčastnila jednání 

Představenstva BDC. Zde jsme se zúčastnili diskuze k organizačním 

věcem zajištění členských schůzí dne 22. května 2019. Seznámili jsme 

se s materiály, které tam budou předneseny, tj. se zprávou o hospodaření 

BDC za rok 2018, zprávou o hospodaření SV za rok 2018, dále s rozvahou 

o majetku družstva ke dni 31. 12. 2018 a s návrhem rámcového plánu 

investic a oprav SVJ na léta 2019 – 2021. K výše uvedeným dokumentům 

nemáme připomínky. Dále se projednávala informace o škodní události 

k vytopení bytů, průběh stavu plynové přípojky a kotelny, aj.  

KK také do  schůze BDC a SVJ v následujícím období, nanesla návrh na 

základě finanční analýzy, možnost navýšení odvodů do fondu oprav, 

popřípadě možnost navýšení odměn funkcionářům dle článku 52,odst. 2, 

písm. c. Výše odvodů do fondu oprav a výše odměn jsou neměnné od 

prvopočátku družstva, ačkoliv se výrazně změnila situace na finančních i 

pracovních trzích. Více informací bude v zápisu z jednání P BDC a 

ponejvíce informací zazní poté ve zprávách na členských schůzích a to 

jak ve zprávě P BDC a i KK.  

Dále jsme se zaměřili na vypracování zprávy KK pro schůze, kterou 

přednese za KK předseda KK. 

V pondělí 11.  5. 2019 byla provedena kontrola příručních pokladen. 

V pokladně SV se nachází hotovost 954,-- Kč a v pokladně BDC 15.197,-- 

Kč. Tyto zůstatky souhlasí se zůstatky v pokladních knihách, výčetka 

hotovostí v pokladnách bude přílohou papírové formy tohoto zápisu.  

Paní místopředsedkyně KK p. Siváková nám sdělila aktuální výši dluhů, 

jež nám nájemníci a pronájemci celkově dluží. Celková výše dluhů činí 

204.929,-- Kč, z toho SV 33.796,--, členové BDC 99.106,-- a dluhy za 

nebytové prostory činí 72.027,-- Kč.   

Kontrola účetnictví za rok 2018 ještě pokračuje, k některým dokladům, 

fakturám chybí jakékoliv přílohy a tím pádem účetnictví vykazuje 

nedostatky a pro nás není průkazné.   

Schůzi poté po kratší nezávazné diskuzi předseda v 18.40 hodin ukončil. 

Zapsal:  Peroutka v. r.  


