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Z  á p i s   ze schůze KK konané  dne 12. června  2019 

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

 

     Schůzi zahájil předseda KK a požádal p. Šebestovou, aby KK 

seznámila se závěry kontroly příručních pokladen BD a SVJ, kterou 

provedla dnešního dne.  

Stav v pokl. BDC   14.077,-- Kč 

Stav v pokl. SVJ        447,-- Kč.  

V pokladnách během měsíce proběhly pouze drobné platby, byly prodány 

2 ks čipů za 440,-- Kč a 1.000,-- Kč byl poplatek KÚ za vklad a z pokladny 

SV se hradily nápoje na občerstvení na členské schůze, jež se nakonec 

nekonaly v částce Kč 134,-- a dále se nakupovalo drobné nářadí pro 

správce v celkové hodnotě Kč 373,--. Denní pokladní limity nejsou 

překračovány. Spočítaná finanční hotovost souhlasí s konečným stavem 

v pokladních knihách, výčetka platidel bude přiložena u tištěné formy 

tohoto zápisu a uložena v kanceláři BDC.  

Kontrolní komise se zúčastnila i zasedání P BDC, které proběhlo dne  

10. 6. 2019 od 19.00 hodin. Jednání se příliš nelišilo od jednání minulého, 

z převedených úkolů se stále řešila škodní událost k vytopení bytů, 

průběh stavu plynové kotelny a plynové přípojky. Dle předsedy KK se 

dokončení  výstavby plynové kotelny a plynové přípojky ztrácí, ne-li 

v nedohlednu, tak alespoň v mlze, či mlžném oparu, jak by pravil básník. . 

O výstavbě kontejnerových stání ani nemluvě a to nehledíme na finanční 

náročnost všech našich plánovaných projektů. Protože se nekonaly 

členské schůze DB a SVJ, oddálila se i celková plánovaná oprava 

schodišť do domu. Aktuální informace zazní jistě na náhradních 

členských schůzích. Je sice politovánihodné, že byla na schůzích 

nedostatečná účast a nemohly se tedy konat, na stranu druhou my 

můžeme pouze konstatovat, že většina družstevníků a majitelů bytů 

nevyužila pouze svého práva se schůzí zúčastnit. Náhradní členské 

schůze se budou konat 26. 6. 2019 od 18.00 hodin, opět v KD Krakov.  

Kontrola účetnictví za rok 2018 není stále dokončena, čekáme na dodání 

příloh k některým položkám a schvalující doložky oprávněných 

pracovníků, funkcionářů.  
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Seznam dlužníků ke dnešnímu datu jsme neobdrželi z důvodu 

zaneprázdnění pracovníků SBD SM, prioritou pro ně je pravděpodobně 

vyhotovení nového vyúčtování za rok 2018, což je pochopitelné.  

Zprávu o činnosti KK od minulých schůzí jsme pouze lehce aktualizovali, 

nebylo celkem co měnit a předseda KK ji přednese na členských 

schůzích. 

Závěrem předseda poděkoval přítomným za účast s tím, že se uvidíme na 

členských schůzích a dnešní jednání ukončil.  

 

Zapsal:  Peroutka v. r.  


