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Z  á p i s   ze schůze KK konané  dne 13. března  2019 

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

 

     Kontrolní komise se dne 11. 3. 2019 zúčastnila jednání P BDC, které 

probíralo 10 bodů dle schváleného programu schůze.  

P BDC schválilo konečný zápis z minulé schůze, který bude vyvěšen na 

internetové stránky.  P BDC se bude snažit, aby v budoucnu zápisy 

z jejich jednání byly k dispozici dříve, než měsíc po jednání.  

Stav okolo plynové přípojky se změnil, bylo již získáno souhlasné 

stanovisko TSK, další postup snad pravděpodobně proběhne rychleji a 

budou se moci zadat v dohledném časovém výhledu podmínky pro 

výstavbu kotelny.  

V bodě 4 jsme obdrželi informaci o provedeném dálkovém odečtu měřidel  

firmou Therm, ovšem bude třeba ještě fyzicky zkontrolovat počítadla 

v několika bytech. /cca 8+7 dle typu měřidla/. Dále bude vypsáno 

výběrové řízení na opravu schodišť a protáhla se i diskuze o problémech 

s výstavbou kontejnerových stání.  Měli jsme sice nějakou představu, jak 

by měl  vypadat přístup ke kontejnerům, počet kontejnerů aj., ale nabízí 

se otázka, zda celkové naše představy lze v dané lokalitě vůbec 

realizovat. O kontejnerových stáních se bude v následujícím období 

určitě dále jednat, rýsuje se ale i možnost od tohoto, již námi 

schváleného projektu, v budoucnu odstoupit. 

Byli jsme informováni o opravách oken v bytech, byl vypracován seznam 

žadatelů, kteří se o této akci dočetli v našich skříňkách.  

Byli jsme seznámeni i o Smlouvě o úvěru stavební spořitelny Reiffeisen, 

kde se zkrátí v konečném období termín poslední splátky asi o 18 

měsíců. V tomto případě by vzrostly splátky za tuto zkrácenou dobu o 

cca 60,-- Kč měsíčně. 

V závěru se P BDC zabývalo stížnostmi pp. Vlkové, Jonákové a Maršnera. 

Odpovědi pro stěžovatele budou nebo již byly vypracovány.   

     Za důležitou informaci považujeme, že nám byl sdělen termín konání 

členské schůze, která se bude konat v KD Krakov dne 22. května 2019 

od 18.00 do cca 21.00 hodin.   

Paní místopředsedkyně KK informovala P BDC o stavu a vývoji dluhů ke 

dni 31. ledna 2018. Dluhy opět o něco narostly a na dnešní schůzi se jimi 

P BDC za spolupráce s p. Sivákovou zabývalo. Dluhy za nebytové 
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prostory lehce stoupají, někteří nájemci nesplácí a nemají ani zájem o 

řešení, popřípadě požádat o souhlas se splátkovým kalendářem. Dluhy na 

službách a nájemném také kolísají, vyšší dluhy mají asi 3 plátci, jinak 

všichni dlužníci by SBD SM měli být o svém dluhu informováni a vyzváni 

k splacení dluhu. /Evidujeme i svým způsobem „aktivní“ dlužníky, kteří  velice často 

píší představenstvu různé stížnosti, poučné elaboráty, ale o svém dluhu se nikterak 

nezmiňují/. 

Evidujeme taktéž pohledávky, které jsou dnes  prakticky nevymahatelné 

a jak bylo schváleno loňskou členskou schůzí, představenstvo vyzve 

letošní schůzi a dá ji možnost tyto dluhy odepsat, abychom je zbytečně 

neevidovali, když jsou v praxi námi nedobytné.  

Paní místopředsedkyně Siváková vypracovala na základě podkladů SBD 

SM podrobný rozbor vývoje dluhů, který vede již od roku 2013 a 

aktualizovala seznam dlužníků.  

Celkové dluhy činí 232.588,-- Kč. 

Dluhy za vyúčtování + nájemné BD činí 142.012,-- Kč, 

dluhy SV a nebytové prostory činí dle seznamů 90.576,-- Kč. 

Pokud se zaměříme pouze na dlužné částky, nejnižší dluhy nedosahují 

ani 100,-- Kč, nejvyšší  ale 33.550,-- a 32.194,-- Kč.  

Pokud bychom doporučovali P BDC nějaké dluhy k odpisu, připadají 

v úvahu pouze některé dluhy za nebytové prostory, dluhy členů BDC a SV 

doporučujeme nadále vymáhat a nepolevovat v úsilí.  

KK navrhuje P BDC, aby posoudilo a v případě nevymahatelnosti členské 

schůzi dalo návrh k odpisu níže uvedených dluhů: 

       Nedoplatky za jménem                                    Dlužná částka 

p. Karafiát – nebyt. čp. 520                                          16.333,-- Kč 

p. Belák     - nebyt.  čp. 522                                            5.781,-- Kč 

p. Vejvoda – nebyt.  čp. 524                                            2.170,-- Kč 

p. Málková – nebyt.  čp. 526                                            9.791,-- Kč.  

Pokud se P BDC rozhodne tyto výše uvedené dluhy nějakým způsobem 

vymoci, KK toto rozhodnutí jen uvítá. 

Kontrolní komise ale dále doporučuje vymáhat uvedené dluhy za 

nebytové prostory, které jsou v seznamech SBD SM vedené na jména, jež 

prozatím nebudeme uvádět a dát nájemníkům NP možnost urychleně dluh smazat : 

p. ……?…..  prostory v čp. 524 v částce Kč  33.550,--, 

p. ……?…..  prostory v čp. 526  v částce Kč  16.003,--.  
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Lze i vážně uvažovat  o možnosti  ukončení pronájmu a vyklizení 

uvedených nebytových prostor. Jména výše uvedených dlužníků 

zveřejníme pravděpodobně na členské schůzi, protože si myslíme,  

družstevníci a vlastníci bytů mají právo vědět, na koho přispívají a koho 

dotují ze svých plateb.  

Dne 11. března 2019 proběhla pravidelná kontrola pokladen BD a SV. 

Kontrolou pověřená paní Jana Šebestová a informovala KK o tomto 

výsledku:  

Stav pokladen: 

SV          zůstatek       5.609,-- Kč             BDC   zůstatek   13.189,-- Kč 

 

Peněžní hotovosti v pokladnách souhlasí se zůstatkem u  posledního 

zápisu v pokladních knihách,  schodek nebyl zjištěn. 

Výčetky bankovek a mincí budou uloženy u tištěné formy tohoto zápisu, 

který bude uložen v kanceláři BDC. 

Z pokladny BDC se vyplácely finanční prostředky při návrzích na vklad 

pro KÚ, poštovné, přijímaly se platby za prodej čipu, za 2 převody 

členských práv a za  převod bytu do OV.  

Z pokladny SV byly proplaceny pracovní oděvy pro správce, zahradní 

souprava, poštovné a nákup dvířek a vrtáků.  

Dnešního dne byly  zkontrolovány i inventurní seznamy z provedené 

inventury ke dni 31. 12. 2018. Inventuru prováděla p. Dvořáková a pan 

Dziak. Namátkově jsme prošli i některé položky majetku, souhlasí se 

seznamem majetku, majetek je viditelně označen. Seznamy jsou 

přístupny v místnostech kanceláře a předsíně BDC. 

    Kontrolní komise dále požádá cestou předsedy P BDC p. Zdeňka 

Kováříka SBD SM o zapůjčení účetních dokladů BDC a SV za 2. pololetí 

2018. Jsme přesvědčeni, že žádané ke kontrole bychom mohli mít 

k dispozici do konce tohoto měsíce a první výsledky  kontroly sdělit  

P BDC již na příští schůzi, která se má konat dle plánu práce 15. dubna 

2019 od 19.00 hodin. Schůze KK se bude konat dne 17. dubna 2019 od 

17.00 hodin.  

Předseda KK poděkoval členkám KK   za účast a v 18.50 schůzi ukončil. 

 

Zapsal:  Peroutka v. r.  


