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Zpráva KK za měsíc květen, která se konala 26. května 2021 

od 17.00hodin. 

Přítomni: Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana 

 

Z provozních důvodů se schůze KK konala se zpožděním jednoho 

týdne,  v plánovaném termínu 17. května 2021 byla provedena 

kontrola příručních pokladen s tímto výsledkem: 

Pokladna BDC      -    zůstatek    1.099,-- Kč 

Pokladna SV         -   zůstatek        814,-- Kč. 

Zůstatky hotovostí souhlasí se zápisy a zůstatky v pokladních 

knihách.  

Z pokladny BDC byl zaplacen pouze nákup kávy za 155,-- Kč a 

z pokladny SV se proplatily platby ve výši 21.600,--, které souvisely 

s vystěhováním a vyklízením bytu po p. Důrové, dále platba 2.000,-- 

s návrhem na vklad KÚ a proběhl výběr z bankomatu ve výši 2.000,-

- Kč. Výčetka platidel bude přílohou tištěné formy tohoto zápisu.   

Paní Šebestová a p. Peroutka se stejného dne zúčastnili schůze P 

BDC, která měla na programu 12 bodů a několik podbodů. Nás za 

KK zajímala hlavně finanční situace 

okolo  stavby plynové přípojky, která se pravděpodobně prodraží, 

situace okolo plánované stavby kontejnerových stání, dále čistící 

rohože do vestibulů a termín jejich instalací, montáž plánovaných 

dveřních pohonů vstupních dveří a možnosti prodeje bytu po paní 

Důrové. Dále jsme se zajímali o program okolo čištění výtahových 

šachet  a návrhy na pozáruční servisní smlouvu na výtahy. Taktéž 

jsme se zajímali o situaci okolo požárních revizí, oprav a kontrol. 

S plánovanými termíny jsme byli celkově  uspokojeni, menší 

spokojenost, ale nezbytnost vládla s plánovanými finančními 

náklady. Samotný průběh  jednání bude jistě popsán v zápise ze 

schůze P BDC.     

Bylo i schváleno, že členské schůze proběhnou s ohledem na 

epidemiologickou situaci opět systémem Per rollam a to do 

nejzazšího termínu, který je 30. června 2021. Je třeba seznámit se 

a schválit rozpočet na tento rok, hospodaření za rok 2020, plán 
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akcí 2021 s výhledem do dalších let a dopracovat vyjádření ke 

konečné variantě revitalizaci domu.  

Kontrolní komise vzala na vědomí Zprávu o hospodaření BDC za rok 

2020, Zprávu o hospodaření SV Cafourkova za rok 2020 a taktéž se 

seznámila s rozvahou ke dni 31. 12. 2020. Taktéž jsme se seznámili 

s novým seznamem dlužníků, kde členové družstva dluží částku 

40.091,-- Kč a členové SV částku Kč 22.272,--. Seznam dlužníků za 

nebytové prostory jsme neobdrželi, ale tam pravděpodobně od 

minulého období přílišné změny neočekáváme.  

Inventura za rok 2020 vykazuje stále určité nedostatky a při 

kontrole zaúčtovaných dokladů za rok 2020 jsme narazili na stále 

se opakující problémy, které činí účetnictví neprůhledným. Faktury 

a přílohy k nim postrádají vypovídající výdeje o objednávkách, 

popřípadě o provedených pracích, nákladech na materiál, cestovné 

aj. 

 Byli jsme překvapeni vysokými náklady družstva na opravy oken, 

jež nám fakturoval pan Almáši. Celkově za rok 2020 se jednalo a 

cca za 189.265,-- Kč. I tyto faktury postrádají vypovídací data, kde 

by na faktuře mělo být uvedeno jméno majitele bytu, číslo domu, 

bytu, a hlavně o jakou opravu se jednalo, chybí montážní listy  aj.   

Nehledě na to, že většinu prací neměl pan Mgr. Almáši fakturovat 

za námi, ale částku za provedené opravy měl vyinkasovat na 

nájemci, dle zákona, Nařízení vlády 308/2015, které je stále platné,  

kdy dle § 4, odstavce b, se za drobné opravy bytu považují: opravy 

jednotlivých částí dveří a oken a jejich součástí, kování klik, 

výměny zámků… .  Jedná se o veškerá okna zasahující do vnitřního 

prostoru bytu.  /Tento předpis bude přílohou tohoto zápisu/.  Jevilo se 

nám, že některé opravy byly provedeny i celkem nadstandartně, mylně se 

nájemci domnívajíc, já to neplatím, tak ať to stojí, co to stojí/. Nebylo nám 

jasné, proč pan Mgr. Almáši účtoval ještě koncem roku 2020 částku 

42.450,-- přímo na SBD SM a naše orgány družstva tak ve 

schvalování vynechal. Částka 42.450,-- Kč byla tak proplacena 30. 

12. 2020. Soustředili jsme se i na jiné dodavatele, pan Žůrek 

fakturoval v roce 2020 67.780,-- Kč, pan Honc 114.248,-- Kč a zcela 

jistě by se v těchto fakturách našly některé položky, které patří pod 
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tento problém hrazení nájemníkem. Překvapila nás i faktura za 

výměnu 1 ks radiátoru za 16.157,-- u pí Bártové  bez dalších 

uvedených podrobností aj.  

Protože účetnictvím za rok 2020 jsme se jako celá komise i 

jednotlivci prohrabovali již cca 4x, paní Siváková, jako každoročně, 

vypisovala nedostatky, nedodělky, nad účetnictvím taktéž trávila 

víkendy a náprava v nedohlednu, kontrolní komise se rozhodla, že 

pod toto účetnictví za rok 2020 se prozatím nepodepíše. 

Jediným řešením uvedených problémů by bylo, že pokud faktura 

nebude obsahovat veškeré náležitosti, které potřebujeme 

k proplacení, tuto skutečně neproplácet, nechat doplnit a 

dodavatel bude příště účetní doklad zasílat se všemi náležitostmi, 

které k úhradě potřebujeme.  

Pokud se zabýváme námi neoprávněně zaplacenými fakturami, 

spadající pod Nařízení vlády 308/2015, tyto by P BDC z účetnictví 

mělo doplnit, ofotit a neoprávněně proplacené částky dle vládního 

nařízení vymáhat zpět. Kontrolní komise bude žádat  na příští 

schůzi P BDC o zařazení tohoto problému pod samostatný bod 

jednání.   

A budeme i doufat, že P BDC bude větší pozornost věnovat platbám, 

které posílá k proplacení a i stavu účetnictví a administrativy. 

Příští schůze KK se bude konat 16. června 2021 od 17.00 hodin.   

 
      Zapsal: Peroutka   Jiří  v. r. 
                  předseda KK 


