
Zpráva o činnosti KK BDTC7 za období od VIII./2018 do VI./2019 
 
      KK za uvedené období pracovala ve složení: p. Svojtka, pí. Sadílková, p. Cikhart. Po 
rezignaci p. Svojtky byl do KK v XI./2018 zvolen p. Paulin. Po 22. 11. 2018 začala KK 
BDTC7 pracovat takto: předseda p. Cikhart, členové pí. Sadílková a p. Paulin. 
 
      KK se scházela průběžně v termínech pravidelných schůzek společně i s PřBD. 
 
V rámci jednání byly projednány tyto body: 
 
1/   Pokladna.  
      Po převzetí pokladny od minulého Představenstva proběhla její kontrola a to i za 
přítomnosti současného PřBD. Kontrola pokladny byla provedena v souladu se Stanovami 
i k 31. 12. 2018 a 30. 6. 2019. 
 
a/    Kontrolami nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. 
 
b/    Stav pokladny vždy odpovídal pokladní knize. 
 
c/    Prvotní doklady byly předány k proúčtování na VD. 
 
2/    Vyúčtování služeb a ÚZ za r. 2018 
 
a/     Při kontrole vyúčtování služeb za r. 2018 byly zjištěny závažné nedostatky v tomto 
vyúčtování.  Předseda KK společně s předsedkyní Představenstva se při osobním jednání 
na VD snažili zjednat nápravu, ale výsledek byl ze strany VD tristní. 
 
3/     Účetní závěrka za r. 2018 
 
a/      Předseda KK se společně s předsedkyní Představenstva a pí. auditorkou aktivně 
zúčastnil jednání s účetní firmou k ÚZ. KK bohužel musí konstatovat, že forma vedení 
účetnictví firmou VD je zmatečná, a že s představiteli VD se jedná jen velmi obtížně. 
 
b/      Ačkoliv jsme VD kontaktovali včas, předali jim naše požadavky na formu Vyúčtování 
služeb i ÚZ, takřka nic nesplnili a co je nejhorší, odmítají plnit. 
 
c/     KK konstatuje, že ačkoliv Vyúčtování služeb neodsouhlasily orgány BD, firma VD o 
své vůli toto rozeslala všem družstevníkům. 
 
d/    KK BD se k ÚZ nemůže k ÚZ vyjádřit, neboť do dnešního dne žádnou neobdržela. 
 
e/    KK BD navrhuje, po předchozích zkušenostech z jednání o Vyúčtování služeb a ÚZ 
za r. 2018 s firmou VD ukončit spolupráci. 
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