Zápis ze schůze kontrolní komise Nájemního bytového družstva Přeštice
konané dne 14. února 2018
Přítomni:
členové: Ing. Pavla Kroupová, Michal Krieger
Omluven:
člen: Mgr. Jan Karásek
Program:
1. Zahájení
2. Seznámení s předběžnými účetními výkazy k 31. 12. 2017
3. Seznam pohledávek k 31. 12. 2017
4. Zpráva o činnosti kontrolní komise NBD Přeštice za rok 2017
5. Webové stránky NBD Přeštice
6. Různé
7. Usnesení
Průběh jednání:
1. Jednání komise zahájila Pavla Kroupová.
2. Členové komise předběžné účetní výkazy za rok 2017 – účetní závěrku k 31. 12. 2017.
NBD Přeštice dosáhlo kladného hospodářského výsledku – zisku ve výši 3.131,74 Kč.
Zisk bude navržen k převodu do nedělitelného fondu. Tento převod projedná Členská
schůze NBD Přeštice. Kontrolní komise nemá k předběžné účetní závěrce žádné
výhrady.
3. K 31. 12. 2017 činily celkové pohledávky za družstevníky 25.310,-Kč, z toho
pohledávky ve výši 14.117,- Kč byly uhrazeny v lednu 2018. Na ostatní pohledávky
ve výši 11.193,- Kč byla zaslána upomínka.
4. Pavla Kroupová zpracovala Zprávu o činnosti kontrolní komise NBD Přeštice za rok
2017. Ostatní členové komise nemají k této zprávě žádné výhrady.
5. Kontrolní komise na své schůzce dne 22. 11. 2017 zkontrolovala webové stránky
NBD Přeštice a požádala o další doplnění a úpravu webu. Aktualizace byla provedena,
webové stránky NBD Přeštice byly doplněny o aktuální informace. Kontrolní komise
doporučuje představenstvu NBD Přeštice zveřejňovat na svých webových stránkách
zápisy ze schůzek KK pouze z aktuálního roku činnosti.
6. Různé
 Kontrolní komise ukládá Pavle Kroupové vyžádat si od správce účetnictví (SBD
Přeštice) daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017 jako
podklad pro další schůzku KK.
 Přítomní se dohodli na dalším termínu schůze KK: ve středu 9. 5. 2018 v 16,30h.
7. Usnesení
Kontrolní komise bere na vědomí předběžný výsledek hospodaření NBD Přeštice za
rok 2017 a nemá námitek vůči předběžné účetní závěrce za rok 2017.

Výsledek hlasování:
Pro – všichni přítomní členové KK
Proti – nikdo
Zdržel se hlasování – nikdo
Usnesení kontrolní komise se schvaluje
Zápis ze dne 14. února 2018 vyhotovila P. Kroupová.
Podpisy členů komise:

