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Z á p i s  ze schůze KK konané  

dne 12. září 2018. 

 

Přítomni:  pp.  Peroutka Jiří, Siváková Marie, Ing. Bezděk Josef 

                  p.   Šebestová Jana – náhradnice do KK 

 

Kontrolní komise se dne 10. září 2018 zúčastnila zasedání P BDC. 

K jednání představenstva byl přizván  i projektant budoucí plynové 

kotelny p. Kliment a zástupce fy Prometheus p. Šimek, se kterým P BDC 

projednávalo otázku budoucí smlouvy o dodávce tepla a provozu kotelny 

na dobu dvou let. Pan Kliment informoval přítomné o stavu projektu 

plynové přípojky, čekáme na stavební povolení, byli jsme informováni o 

přibližném harmonogramu prací. Dále se na P BDC projednávala oprava 

fasády domu poškozené stavebním strojem, oprava dveří, stav výtahů a 

jejich opravy, budou zpřístupněny knihy výtahů a zavedena evidence 

podnětů a stížností obyvatel domů. Počátkem roku bude vypsáno 

výběrové řízení na opravu schodišť. 

Kontrolní komise 10. září 2018 obdržela i účetnictví BDC a SV za 1. 

pololetí 2018. Toto zběžně zkontrolovala p. Siváková, administrativní 

nedostatky, jako chybějící podpisy, objednávky, razítka a jiné upřesňující 

přílohy, budou doplněny po dohodě s p. Kováříkem a p. Dvořákovou 

v následujícím období. Protože účetnictví je třeba odevzdat zpět na 

SBDSM a kontrola z našeho pohledu není ještě dopracována, tuto 

prozatím přerušujeme a budeme pokračovat po odstranění výše 

uvedených nedostatků.    

O výše uvedené kontrole účetnictví bylo informováno P BDC a při té 

příležitosti se KK  dále zmínila o dlužnících. Současný stav je asi takový, 

že seznam dlužníků za nebytové prostory nemáme k dispozici, ale ten je 

v podstatě neměnný. Tyto neuhrazené nájmy jsou již letité a zjistili jsme, 

že většina z nich je v současné době nevymahatelná. Z těchto důvodů  

na schůzi BDC a SV v roce 2019 bude podán návrh na jejich odpis.  

Dluhy fyzických osob za poslední dobu neklesají, naopak v posledním 

období vzrostly o cca 50.000,-- Kč na celkovou sumu 140.819,-- Kč. I když 

máme ohledně vymáhání dluhů  uzavřenou smlouvu s paní JUDr. 

Ondřejovou, očekávané zlepšení a výsledky v náš prospěch se stále  

nedostavují. Na straně druhé jsme na fakturách, týkajících se dlužníků, 
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již zaplatili cca 90.000,-- Kč. S P BDC jsme tedy jednali I o možnosti výše 

zmiňovanou smlouvu vypovědět a dluhy vymáhat nějakým méně finančně 

náročným, ale razantnějším způsobem. Předseda BDC pan Kovářík 

přislíbil, že prošetří ve spolupráci se SBDSM výše uzavřenou již 

zmiňovanou smlouvu, funkčnost a formu činnosti p. JUDr. Ondřejové.  

Pokud se zmiňujeme ještě o jednání P BDC, kontrolní komise se připojuje 

k výzvě představenstva obyvatelům domu o dodržování domovního klidu, 

aby se nevrtalo do zdí ve večerních hodinách a o víkendech a žádá 

všechny obyvatele i k udržování pořádku v domovních prostorách. 

Dne 10. 9. 2018 pan Ing. Bezděk provedl za přítomnosti p. Dvořákové 

kontrolu příručních pokladen. 

Stav v pokladně SV  činil   6.450,-- Kč 

                                 BDC  13.881,-- Kč.  

Finanční částky v pokladnách souhlasí se zápisy v pokladních knihách.  

Výčetka hotovostí bude tvořit přílohu tištěné formy tohoto zápisu.  

Příští schůze KK se bude konat 17. 10. 2018 od 17. hodin, členové KK se 

podle svých časových možností zúčastní i jednání představenstva, které 

se má konat 15. října 2018 od 19.00 hodin.  

 

Zapsal: Peroutka Jiří v. r.  


