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Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 30. 10. 2017 a 7. 12. 2017

Kontrolní komise překontrolovala všechny příjmy a výdaje na bankovních účtech
bytového družstva za období září až listopad 2017. Dále se zabývala písemnou odpovědí,
kterou zpracovalo představenstvo BD na základě žádosti kontrolní komise. Body, které byly
obsahem žádostí zaslané kontrolní komisi představenstvu BD, jsou uvedeny v zápise ze
schůzky kontrolní komise ze dne 12. 9. 2017.
Odpovědi představenstva BD a zjištění kontrolní komise k uvedeným bodům jsou
popsány v příloze č. 1 tohoto zápisu. Tato příloha nebude zveřejněna na webových stránkách
BD a to z toho důvodu, že tyto stránky jsou veřejně přístupné (do dnešního dne nedošlo
k zablokování webových stránek a jejich zpřístupnění pouze členům BD).
Zápis včetně přílohy č. 1 bude uložen v kanceláři BD a každý člen BD si jej může
v případě zájmu přečíst. Tento postup bude uplatňován i v budoucnu. Na webových stránkách
bude kontrolní komise informovat pouze o schůzce a bodech, které bude projednávat.
Podrobnější zápis bude uložen v písemné podobě v kanceláři BD.
Úkoly kontrolní komise na další období:
1)

Kontrola podkladních dokladů včetně finančního zůstatku hotovosti na pokladně –
kontrolu provede předsedkyně KK do 10. 1. 2018

2)

Kontrola evidence čipů a vyúčtování finanční hotovosti za čipy předané
družstevníkům – kontrolu provede místopředseda KK do 25. 1. 2018

3)

Kontrola využívání společných nebytových prostor BD – kontrolu provede člen
KK do 20. března 2018

4)

V souvislosti se změnou správcovské firmy CENTRA za správcovskou firmu
FINN – domy Praha s.r.o. k 1. lednu 2018, kontrola převzetí originálů účetních
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dokladů a to od roku 2007 včetně originálů účetních závěrek. Současně kontrola
předání Výpočtových listů (dříve Evidenčních listů) jednotlivým družstevníkům.
Za kontrolní komisi: předsedkyně KK

