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

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

 

     Z provozních důvodů jsme přeložili plánovaný termín schůze 

KK na dnešní den. V úvodu nás p. Šebestová seznámila se 

závěrem kontroly příručních pokladen BD a SVJ, kterou 

provedla včera 15. července 2019.   

Stav v pokladně BDC   28.097,--- Kč 

Stav v pokladně SVJ        447,-- Kč.    

Pokladnou SVJ neproběhly od minulé kontroly žádné platby, 

naopak  pokladnou BDC proběhly 2 příjmy za převod práv a 

povinností _/12.400,--/, dále příjmy za  prodeje čipů, doplatky za 

podnájem, aj. Vykázané zůstatky souhlasí se zápisy 

v pokladních knihách, výčetka hotovostí bude přílohou tištěné 

formy tohoto zápisu a uložena v kanceláři BDC.  

KK překvapil vysoký finanční zůstatek v pokladně BDC, jež 

daleko překračuje povolený a schválený denní limit pokladny, 

k jehož překročení nevidíme důvod, jen v týdnu od 17. 6. do 24. 

6. byl příjem do pokladny cca 9.720,-- Kč 8. 7. 2019 byla 

složena další částka Kč 6.200,--. Z praxe konstatujeme, že lze 

tolerovat cca 3 pracovní dny vyšší pokladní zůstatek nad 

schválený denní limit, zvlášť pokud se plánuje vyšší výdajová 

platba v hotovosti, to však v tomto případě nepřipadalo 

v úvahu. U tohoto bodu KK použila Zápis č 022014 ze schůze P 

BDC ze dne 10. 2. 2014, kde v bodě 3 je uvedeno, že „od 1. 3. 

2014 povede p. Dvořáková zvlášť pokladnu SVJ a BD a byly i 

dnem 1. 3. 2014 určeny pokladní limity pro pokladnu BDC ve 

výši 5.000,-- Kč a pro pokladnu   SVJ 20.000,-- Kč. Kontrolu 

pokladen bude pravidelně provádět KK vždy před odevzdáním 

originálních dokladů na SBDSM“. Tento zápis vyhotovovala 

sama paní Dvořáková a nemůžeme v žádném případě tolerovat 
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nedodržování výše uvedeného usnesení ani obhajobu paní 

Dvořákové, že se do banky nedostala, že měla před dovolenou 

atd. Spíše naopak, před nástupem na dovolenou by měla mít 

vyřízené veškeré pracovní záležitosti, jež jí vyplývají z její 

pracovní náplně a i jako členka P BDC by taktéž měla dohlížet 

na dodržování vnitřních směrnic a předpisů, tedy i na sebe.  

O výše uvedeném nedostatku bude informován i pan Kovářík, 

předseda P BDC a je na něm, aby přijal účinné opatření 

k nápravě.    

KK navrhuje mimo jiné výše zmiňovanou závadu probrat i na 

příští schůzi P BDC a popřípadě aktualizovat denní limity 

pokladen vzhledem k stále se navyšujícímu  počtu členů SV.     

KK v diskuzi zhodnotila i průběh členských schůzí, které se 

konaly 26. 6. 2019 v KD Krakov, podporuje závěrečné usnesení 

a doufá, že zápis z těchto schůzí se v nejbližší době objeví na 

internetové stránce družstva i ve skříňkách v domech, aby i 

nezúčastnění měli informace o průběhu a usnesení obou 

schůzí. Pouze, a to nejen my,  jsme byli zaraženi neúčastí p. 

ing. Podhrázské, ředitelky SBDSM, která měla v samostatném 

bodě vystoupit s důležitými  ekonomickými informacemi, ale 

úspěšně ji zastoupil náš pan místopředseda BDC p. Mgr. Holý.  

Další problém, který se přelévá z měsíce na měsíc je problém 

ohledně bytu p. Hájka i s ním samotným, KK si myslí, že 

nepostupujeme v tomto problému dosti razantně, dle nás spíše 

liknavě, změny žádné a přitom původní posudek z návštěvy v 

bytě konstatoval, že stav bytu ohrožuje obyvatele a bydlení v 

domě.  

KK se dále seznámila s „Usnesením o zastavení řízení na 

základě žádosti o stavební povolení vlastní vestavěné plynové 

kotelny a umístění plynové přípojky“. Tímto rozhodnutím je 

ztížena, možná i vyloučena možnost dobudování kotelny i když  
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je zde možnost podat proti tomuto usnesení odvolání do 15. 

dnů k Magistrátu hl. m. Prahy, ale z našeho laického pohledu 

se domníváme, že do ukončení staveb v blízkosti domu se již 

nějaké zásadní zvrácení  tohoto usnesení nestihne.   

KK souhlasí i s odložením opravy schodišť a tyto opravovat 

nebo budovat nová až po výsledku ankety k revitalizaci 

objektu, kdy budeme vědět, která varianta se přijme. Je 

ovšem nutné anketu urychlit,  schůze P BDC se konají jednou 

měsíčně a ubíhá měsíc za měsícem, rok za rokem. Snad se 

konečně dočkáme i kontejnerových stání, tento projekt se řeší 

již asi taky čtyři roky.  

KK se zúčastnila i bodu, kdy se P BDC zabývalo stížnostmi pp. 

Sekáčové a Rozsypalové. Dle našeho názoru P BDC nemá 

žádné pravomoci při řešení těchto stížností, nemůže nijak 

zasáhnout a pokud výše jmenované mají jedna s druhou jimi 

uváděné problémy, nemají jinou možnost, než se obrátit přímo 

na Policii ČR nebo MP, zvlášť když jedna z aktérek druhou 

podezřívá ze spáchání trestného činu. Dokazování ovšem bude 

pravděpodobně velice obtížné.  

Bod ohledně dlužníků jsme přešli převelice rychle, neobdrželi 

jsme ze SBDSM  žádné aktualizované seznamy. Nedoplatky za 

Vyúčtování služeb za rok 2018 měly být po posunutí termínu 

splatné do 31. července 2019, aktualizované seznamy z tohoto 

období KK obdrží pravděpodobně až před naší schůzí v měsíci 

září.  

S kontrolou účetních dokladů KK skončí v měsíci srpnu. 

Obdrželi jsme některé doklady k doplnění, objednávku na 

služby, jež objednával ještě Ing. Folk, který ale již na SBDSM 

nepracuje a není již pravděpodobně možnost, že další doklady 

k založení obdržíme. Nepředpokládáme ale, že proplacené 

akce by nebyly provedeny, pouze, jak uvádíme každoročně, je 
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ze strany P BDC a SBDSM podceňováno účetnictví a 

náležitosti, jež mají a dle předpisů musí účetní doklady 

obsahovat.       

KK se v závěru usnesla, že jeden člen KK, dle časových 

možností, ještě provede, mimo předem naplánovaných kontrol, 

mimořádnou kontrolu pokladen BDC a SV. 

                                        --------------------- 

PS:  Následnou kontrolu pokladen provedl dne 24. července 

2019 ve 13.45 hodin předseda KK. Hotovosti v pokladnách se 

dle pokladních knih příliš nezměnily, stále je překračován 

schválený denní limit pokladny, originály pokladních dokladů 

za měsíc červen do dnešního dne nebyly stále ještě odevzdány 

na SBDSM.  

Finanční hotovost by  

v pokladně SV měla činit  187,-- Kč  a 

v pokladně BDC            28.197,-- Kč. 

Finanční hotovost v pokladně SV činila 247,-- Kč, proto jsme 

odebrali a přesunuli 60,-- Kč do pokladny BD. Tímto přesunem 

jsme se dopracovali k zůstatku hotovosti pokladny SV dle 

pokladní knihy.  

V pokladně BDC dle pokladní knihy měla činit finanční 

hotovost 28.197,-- Kč, ale po spočítání peněžní hotovosti 

v pokladně  i s přidanými 60,-- Kč jsme se dopočítali pouze 

k finanční částce 16.997,-- Kč.  

Závěr: Zjevný schodek pokladny na konečný zůstatek pokladní knihy na 

základě zaúčtovaných dokladů činí 11.200,-- Kč.  

Po konstatování a sdělení tohoto schodku p. Dvořákové, tato 

po chvíli přinesla částku Kč 7.000,--, kterou údajně vyplatila 

na budoucí nákup p. Dziakovi a dále sdělila, že taktéž poskytla 

částku Kč 4.000,- Kč  p. Mgr. Holému. 

Ke zbývající chybějící částce Kč 200,-- jsme se nedopracovali, 

ale to již je méně podstatná záležitost.    
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 Je nutno připomenout, že výše uvedené částky, jež p. 

Dvořáková údajně vyplatila, měly být vyplaceny na zálohové 

doklady, řádně zaúčtovány, jiný postup je nepřípustný a  ani  

zákon a další navazující účetní předpisy jej ani nepřipouští.  

Výše uvedený problém nesvědčí o správném hospodaření se 

svěřenými finančními prostředky družstva. A to ještě není 

jisté, zda skutečně deklarované platby budou skutečně 

procházet a účtovat z pokladny  BDC.  

O této, pro nás všechny nemilé situaci, byl informován 

předsedou KK předseda BDC pan Zdeněk Kovářík. 

Členové KK se zúčastní schůze PBD dne 12. srpna 2019 a 

příští schůze KK se bude konat v plánovaném termínu  

dne 14. srpna 2019 od 17.00 hodin. 

 

 

V Praze dne 24. 7. 2019 doplnil Peroutka. 

Zapsal:  Peroutka v. r.  


