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Zpráva KK ze schůze konané dne 17. února 2021 

 

Přítomni: Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana 

               

Kontrolní komise se sešla vzhledem k epidemické situaci a 

stále vyhlášenému nouzovému stavu na dnešní krátké schůzi, 

kde v úvodu předseda KK poděkoval přítomným členkám za 

účast a vykonané práci v domácích podmínkách. Sám se 

zúčastnil zasedání P BDC, které se konalo v pondělí 15. 2.      

2021 od 19 hodin a zastupoval zde členy KK.  

Seznámil KK s výsledky hlasování per rollam ze zápisu P BDC 

ze dne 12. 2. 2021. P BDC jednalo o problémech s vyklizením 

bytu po paní Důrové, o kontejnerových stáních, o měření 

prozvučnosti bytů, o výměnách některých kamer, o osazení 

automat. otevírání dveří, případných cenových nabídkách aj.  

Byl prodloužen termín na inventarizaci do 15. 3. 2021 a bylo by 

již konečně záhodno, aby inventarizace proběhla a tento úkol 

byl splněn. Taktéž by mohl být dokončen plán dovolených 

našich zaměstnanců na rok 2021, jenž nám vyplývá přímo ze 

zákona, ovšem nikdo netvrdí, že plán je dogma a nelze jej měnit. 

Doba je i nepříznivá pro konání některých stavebních úprav, 

které P BDC bude muset odsunout. KK je znepokojena i tím, že 

se i stále posunuje termín a hlavně není vybrána žádná varianta 

na revitalizaci objektu, ač hlasování s anketou per rollam 

proběhlo již před drahným časem a na její výsledek jsou 

navázány další stavební akce.  A čas letí, ubíhá nám rok za 

rokem a výsledek je stále v nedohlednu. Nehledě na stálý růst 

stavebních prací a materiálu na trhu.  

Paní Siváková podala zprávu o dluzích a dlužnících, celkem se 

situace příliš nemění, poslední zprávu jsme obdrželi k 31. 12. 

2020 a o souhrn dluhů z nebytových prostorů dluzích nemáme 

vůbec žádné informace.   
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Dluhy činí 140.354,-- Kč, tyto se od poslední kontroly snížily o 

28.495,-- Kč  a dluhy za nebytové prostory, o kterých víme, činí 

98.370,-- Kč. Stále je i měsíčně navyšován dluh na bytové 

jednotce po zemřelé p. Důrové, který již činí 63.760,-- Kč, ač je 

jisté, že nebude uhrazen.  

/SVJ 15.605,-- z toho vyúčtování 4321,--, BDC 103.675,-- na nájemném a 

16.753,-- Kč na vyúčtování/.   

Všechny dlužníky by mělo SBD Severní město pravidelně upomínat a naše 

představenstvo výsledky vyhodnocovat a konat.  

Byly provedeny pravidelné kontroly příručních pokladen 

v měsíci lednu i únoru.  

Leden 2021 

Pokladna BDC  8.126,-- Kč konečný zůstatek ke dni 11. 1. 2021 

Pokladna SV    3.385,--  Kč            d   t   t   o 

Do pokladny BDC se přijímala hotovost za 2 čipy a jedno daňové 

přiznání, z pokladny SV se platila oprava stroje a benzin do 

stroje.   

Únor 2021 

Pokladna BDC  11.418,--  Kč k 15. 2. 2021 

Pokladna SV      1.997,--  Kč k 15. 2. 2021. 

/Z pokladny BDC bylo placeno za poštovné, a byl vrácen přeplatek p. 

Vyskočilovi, příjmy byly za daňová přiznání a prodej čipů. Z pokladny SV 

byly proplaceny částky za technický benzin, profilovou lištu, izolační 

pásku, tmel a zkoušečku pro správce/.  

Kontroly provedla paní Jana Šebestová a nezjistila žádné 

pochybení, uvedené částky v pokladnách souhlasí se zápisy 

v pokladních knihách. Výčetka bankovek a mincí bude přiložena 

k papírové formě tohoto zápisu.    

Při dalších našich zasedáních máme v plánu zahájit kontrolu 

účetnictví za rok 2020, doufáme, že snad už i inventura bude 

zpracovaná, budou nám k dispozici aktualizované seznamy 

dlužníků a protože již bude měsíc březen, bude záhodno 
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v předstihu  pomýšlet, jakým způsobem budou uskutečněny a 

svolány členské schůze BDC a SV.  

KK se zúčastní 15. března 2021 zasedání P BDC, kde tyto otázky 

míní nastínit a vlastní schůze KK se bude poté konat ve středu 

17. března 2021. 

 

V Praze dne 18. 2.. 2021 

  
      Zapsal: Peroutka   Jiří 
                  předseda KK 


