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Z á p i s  ze schůze KK konané dne 16. října 2019. 

 

Přítomni:  pp.  Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana. 

 

Členové komise se 14. 10. 2019 zúčastnili jednání P BDC. Na toto jednání 

se dostavila i expředsedkyně P BDC p. Marcela Krčmářová, která předem 

avizovala, že jako členka BDC nadnese několik připomínek a podnětů. 

V průběhu svého vystoupení hovořila hlavně o nedostatečné 

informovanosti členské základny, o pozdě vyvěšovaných a převelice 

stručných  zápisech ze schůzí, ze kterých členská základna nic nevyčte. 

Otázku pozdě vyhotovovaných zápisů probírala KK již na minulých 

zasedání P BDC, byla přislíbena náprava, skutečnost, že ještě 22. října 

nevisí zápisy z jednání minulého P BDC a členských schůzí, je opravdu 

ostudná. V tom dává KK paní Krčmářové plnou podporu.  

Do infoskříněk bude v nejbližším období  vyvěšena i informace pro členy, 

že oprava silnice a chodníků se protáhne pravděpodobně do jara roku 

2020, popelnice se navrátí do naší ulice v nejbližší době a další 

skutečnost je, že jsme nuceni posečkat i s celkovou opravou všech 

venkovních schodů. Anketa týkající se lodžií bude  uskutečněna 

v listopadu, popřípadě v prosinci tr. Na další otázky a náměty, jež   

p. Krčmářová podala písemně, z důvodu nedostatku času, odpoví  

p. předseda Kovářík taktéž písemnou formou.  

Dále již v předsálí čekal p. Ing. Petr Engelmayer z firmy AC Heating , 

který seznámil P BDC s již vypracovanou studií a cenovou kalkulací pro 

náš dům, pokud bychom přistoupili na vytápění a ohřev vody tepelnými 

čerpadly.  Tuto informaci vzala KK na vědomí a je na P BDC, zda bude 

pokračovat v akci výstavba plynové kotelny nebo dá přednost možnosti 

vytápění domu tepelnými čerpadly. 

KK obdržela ze SBD SM účetní doklady od 1. 1. 2019 do 5. 10. 2019.Dle 

sdělení p. Sivákové, která se s ním seznámila a kontrolovala je. Účetní 

doklady nevykazují závažné závady, pouze bude třeba, jako  každoročně 

administrativní doplnění, občas chybí podpisy předsedy na účetních 

dokladech a je potřeba dodat a doložit k některým fakturám a platbám 

smlouvy a objednávky. Jedná se celkově o doplnění 23 ks účetních 

dokladů. Tyto zkontroluje KK na své listopadovém zasedání. 

KK obdržela i v elektronické podobě sestavy z účetnictví, pokladní knihy, 

peněžní deník a seznamy dlužníků. Zároveň byly přiloženy i kopie 
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upomínek, jež SBD SM odeslalo dlužníkům.  Tento zvolený postup 

kontrolní komisi vyhovuje a děkujeme  p. Ing. Podhrázské za zaslané 

materiály.  

Dle předchozích materiálů činí dluhy vůči družstvu Kč 182.551,--, z toho 

jde na SV 57.780,-- Kč, 4.433,-- Kč činí dluh z posledního vyúčtování. 

Dluhy DDC činí 91.351,-- Kč , Kč 28.987 jsou nedoplatky z posledního 

vyúčtování. Dluhy za nebytové prostory v částce Kč 77.000,-- byly 

zapracovány do celkového vyúčtování. Jak výše zmíněno, dlužníci byli 

vyzváni k uhrazení dlužných částek.   

14. října byla provedena i kontrola příručních pokladen., kontrolou nebyly 

zjištěny  nedostatky. Stav finančních hotovostí: 

Pokladna SV     =2.342,-- Kč 

Pokladna DDC   =6,896,-- Kč.  V posledním období bylo pokladnou BDC 

proplaceno poštovné 118,-- Kč a příjata částka Kč 220,-- za čip.  

Pokladnou SV proběhly platby 108,-- Kč za poštovné, 230,-- Kč za 

zhotovení klíče a za Kč 4.268,-- byl zakoupen nový motorek k zámku 

vchodových dveří. Vykázané finanční hotovosti souhlasí s vykázanými 

zůstatky v pokladních knihách. Pokladní denní limity jsou dodržovány.  

Výčetka hotovostí bude přílohou tištěné formy tohoto zápisu, který bude 

uložen v kanceláři BDC. 

Příští schůze KK se bude konat ve středu 14. 11. 2019 od 17.00 hodin a 

v pondělí 12. 11. 2019 v 19.00 hodin se budeme snažit, jako pravidelně, 

zúčastnit se jednání P BDC. 

Předseda KK poděkoval členkám KK za účast a schůzi v 18.50 hodin 

ukončil. 

 

Zapsal: Peroutka v. r. 

 

 

 

 

 


