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Z á p i s  ze  schůze  KK konané dne 19. ČERVENCE 2017. 

 

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

                      p. Vodička Jiří – náhradník do KK 

 

 

Schůzi KK zahájila místopředsedkyně KK p. Siváková, přivítala 

přítomné a omluvila předsedu KK, jež avizoval z pracovních úkolů 

pozdější příchod.  

 V pondělí 17. července KK provedla kontrolu účetních knih a 

kontrolu finančních hotovostí v příručních pokladnách BDC a SV. 

Kontrolu za přítomnosti hmotně zodpovědné pracovnice p. 

Dvořákové provedla paní Jana Šebestová.  

Stav hotovostí v pokladnách: 

BDC       13.204,-- Kč    

Z pokladny BDC se v posledním období zaplatily poštovní poplatky 

46,-- Kč a proběhla zde i vrácená platba – výběr 2.139,-- Kč od fy 

STARKL. 

SV            5.145,--  Kč 

Do pokladny byly přijaty poplatky za rekonstrukce a výmaz  2.000,-- 

Kč, příjmy 880,-- Kč za 4 ks čipů, výběr 6.000,-- ze Sperbank, a 

platby 159,-- Kč za vyplacené poštovné upomínek dlužníkům.  

Zůstatky v pokladních knihách souhlasí s pokladními hotovostmi a 

peněžní výčetka bankovek a mincí je přílohou papírového 

vyhotovení tohoto zápisu.    

V 17.35hodin se dostavil předseda KK. Ten informoval p. Sivákovou 

a p. Vodičku o průběhu jednání a závěrech schůze P BDC, jež se 

konalo v pondělí 17. 7. 2017 od 19.00 hodin a kterého se s p. 

Šebestovou zúčastnili.   

Program jednání P BDC byl dodržen, a KK souhlasí se závěry a 

usnesením z jednání. Jednalo se mj. o pokračování výměn uzávěrů 

vody v nahlášených bytech, o opravě střešních nástaveb, o ceně 

opravy, o projektu a studii plynové kotelny, o refinancování úvěru 

s úrokovou sazbou 1,49%, o provedení sond do schodišť a jejich 

případných opravách nebo i výměn. Více v zápisu ze schůze P BDC.  
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V závěrečné diskuzi P BDC předseda KK vyjádřil nespokojenost 

s rychlostí vymáhání pohledávek družstva a SV. Konstatoval 

skutečnost, že sice zasíláme dlužníkům dopisy a upomínky, ovšem 

ty si dlužníci často záměrně nevyzvedávají, viz tento týden se nám 

vrátily doporučené dopisy na pp. Novotného a Votrubcovou. Takže   

výsledek vymáhání neodpovídá  vynaložené naší  snaze a úsilí.  

Předsedkyně P BDC p. Krčmářová informovala, že p. JUDr. Novotná, 

která měla nedoplatky vymáhat, bude s největší pravděpodobností 

ze zdravotních důvodů ukončovat spolupráci s námi a my budeme 

nuceni najít a pověřit jiného právníka, advokáta. Na tuto 

skutečnost  předseda KK reagoval doporučením, že bude třeba vůči 

dlužníkům „přitvrdit“ a upravit právní textaci upomínek. Je třeba 

zaslat každému /předžalobní/ výzvu s upozorněním na případné 

právní následky, jež plynou z nezaplacení dluhu, to jsou náklady 

dalšího vymáhání, soudní poplatky, náklady řízení a závěrem i 

výkon exekuce a poplatky z toho plynoucí. A k exekucím skutečně 

a konečně začít přistupovat.  

Dalším opatřením je i možnost zveřejňování povinných 

v celostátním registru dlužníků. O těchto možnostech jsme 

informovali nejen na letošních  členských schůzích a členské 

schůze tyto skutečnosti  v naší zprávě o činnosti KK vzaly bez 

připomínek na vědomí.  

Přesnou výši dluhu KK ale nemá v současné době ještě k dispozici, 

zajímá nás stav ke dni 30. června 2017, tento termín byl konečný 

k uhrazení nedoplatků za sezonu 2016. Poté se budeme situací 

nadále zabývat.  

Předseda KK poděkoval závěrem  přítomným za účast a připomněl, 

že příští schůze se bude konat ve středu 16. srpna 2017 od 17.00 

hodin a dnešní schůzi v 18.55 hodin ukončil. 

 

Zapsal:  Peroutka v. r.  

 


