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Souhrnná zpráva  KK pro schůze BDC a SV na den  16. 9. 2020.  
 

Protože se schůze neuskutečnily, přikládám výtah z toho, o čem jsem na schůzích plánoval hovořit.  

Naše kontrolní komise funguje ve složení p. Siváková, Šebestová a já a snažíme 

se podle našich stanov celkem kontrolovat chod družstva i Společenství 

vlastníků. KK se zúčastňuje i zasedání P BDC, aby nám co nejméně důležitých 

věcí uniklo, protože pokud bychom se těchto jednání neúčastnili, z velice 

stručných zápisů P BDC toho moc nevyčteme a jsou někdy vyvěšovány třeba až 

v den konání další schůze P BDC. My se  se k nim takto můžeme na svých 

jednáních navracet, popřípadě zaujmout stanovisko k jednotlivým bodům jednání. 

Snažíme své zápisy dodávat na web i do kanceláře BDC celkem včas a snažíme 

se rozšířeně o jednáních svých a občas i P BDC informovat. Mohu tedy 

konstatovat, že kdo má zájem, tak na internetových stránkách družstva své 

informace najde nebo si zápisy může pročíst v úředních hodinách v kanceláři 

družstva.   

Ve dnešních ztížených podmínkách pro konání schůzí se nesnažím, jako každý 

předešlý rok mít zprávu sedmistránkovou, ale snažím se ji zestručnit. Hodně jsme 

se již mohli dozvědět z referátu předsedy, s materiály na vystoupení p. paní Ing. 

Podhráské jsme se taktéž seznámili a nemáme námitek. Návrh rozpočtu na další 

období jsme neviděli, tak se k němu v tuto chvíli nevyjadřujeme.   

KK se zajímá o finanční stav pokladen, který se jeví v pořádku, o stav dlužníků, 

narůstání či snižování dluhů za různá období. Není  to veselá práce a co je ještě 

pro družstvo těžší, je dolování pohledávek jak již od družstevníků, tak od 

vlastníků. A do toho se ještě evidují dluhy z nebytových prostor. V posledním 

období nám stouply v seznamech dlužníků desítky a desítky dlužníků o částky 

30,--, 40,-- Kč, které vznikly na poštovném za zaslané přeplatky 2019 těch, kteří 

poplatky platí SIPO. S tímto stavem se musíme smířit a budeme jej evidovat do 

příštího vyúčtování služeb za rok 2020. /Nevíme ale, jestli se tito nemohou objevit při 

dotazu některé z oprávněných institucí, zda jsou bezdlužní./ Za tento měsíc čerstvé 

seznamy nemáme, dluhy fyz. osob by nám měly docházet měsíčně, dluhy za 

nebytové prostory pololetně, takže poslední sjetina NP by měla být 3. 30. 6. 2020. 

Dluhy  

103.131,--    z toho SV  6.280,--   za náj. 4.143,-- za služby 

BDC 70.504,--   náj.   22.264,-- vyúčt. 2019. 

NP   42.675,-- . 

Teoreticky dlužná částka není příliš alarmující,  skládá se ze dvou dluhů 50.000,-

- ,  40.000,-- a dalších menších, ale nemůžem si dovolit tyto dluhy nechat usnout 

neboť se stále navyšují.   A vymáhání je  na bedrech P BDC.         

Co se kontrolní komisi nedaří je stále nedopracovaná inventura za rok 2019 a ani 

stav účetnictví nemáme ještě ve stoprocentní kvalitě. 
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Máme inventuru dle SBD SM a podle nás a podle nákladů. Jsou položky, které 

v SM nemají, proč, protože jsme jim je nedodali do stavu. A tak jsme se na 

posledním zasedání P BDC dohodli, že bychom do měsíce prosince měli vše 

aktualizovat a dopracovat. Za pomocí KK, ne aby KK dělala na inventuře a 

účetnictví za jiné.  Ale oproti jiným družstvům na tom nejsme tak nejhůř.  

Co jsem již uvedl v některém předcházejícím zápise, P BDC podceňovalo 

předepsanou administrativu, dodržování účetních předpisů a i náš vlastní předpis 

o oběhu účetních dokladů.   

Je měsíc září 2020 a do současnosti jsme neviděli vypracovaný rozpis 

dovolených našich pracovníků podle § 217 ZP, což považujeme za závadu. Nevíme 

pak kdo, kde, kdy nebude.   

Naše plány i díky Covidu a jiným problémům stagnují.  Stačí si připomenout naše 

slavná kontejnerová stání, plynovou přípojku, plynovou kotelnu, opravy schodišť 

atd. Vše je stále pouze ve výhledu. O stavu Cafourkova tankodromu a kanalizace 

nebo co to ti tam permoníci kutají, se nezmiňuji, nemáme možnost to nijak 

ovlivnit. Ale na příkladu plynové přípojky konstatuji, že zatím co jsme oběhávali 

různá povolení, vyjádření, plány atd., tak cena díla plynové přípojky se zvýšila 

z původních asi 450.000,-- na cca 1,300.000 a víc i když P BDC se bude snažit tuto 

cenu snížit. Tedy navýšení o více než 100% a jak jsem konstatoval již před rokem 

a půl, ceny stavebních prací a všech dalších položek neuvěřitelně rostou a 

nezastaví se. Platy pracovníků, řemeslníků se rapidně zvyšují, některé firmy 

pracovníky, aby je udržely nebo získaly, dá se říci je dobře platí a toto všechno 

se projevuje do růstu cen. A protože se scházíme jednou ročně, nyní ještě za delší 

časový úsek, konstatují opět ve svém vystouipení, že vše se na trhu zvyšuje, 

pouze platby do našeho fondu oprav stagnují. Od počátku družstva jsme výši 

plateb neměnili i když ceny prací, materiálu několikrát stouply. A nad touto 

problematikou se během dalšího období musíme vážně zamyslet a navrhnout 

přijatelné zvýšení plateb do fondu oprav. Není sice problém si na cokoliv vzít úvěr, 

což je ale administrativně náročné a dražší,  je dobré mít na účtech nějakou svoji 

finanční rezervu. A vlastně  platby, jež posíláme na fond oprav,  dávváme takzv.  

„do svého majetku“.  

Závěrem bych chtěl dodat, ze zkušenosti, že kontrolní nebo revizní  komise by 

neměly být moc oblíbené, mají být přísné, nesmlouvavé, ale my se snažíme 

 s P BDC i s dalšími celkem vyjít, což se nám skoro daří, nemáme zásadní rozpory.  

Děkuji i P BDC za práci, snaží se, snaží a  že občas něco nevyjde nebo se pozdrží, 

není povětšinou jejich vina. Děkuji i náhradníkovi do P BDC panu Beranovi, který 

se aktivně zapojuje do práce představenstva.  

Děkuji i všem, co nám při naší činnosti pomáhají a na shledanou za cca třičtvrtě 

roku na schůzi 2021, na kterou již půjdeme po nové silnici Cafourkova. Snad. 

Příjemné vánoce, hodně zdraví  a šťastný nový rok.   

Zapsal:     Peroutka  Jiří   -  předseda KK 


