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Z á p i s  ze  schůze  KK konané dne 18. dubna 2018. 

 

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

                               

 

Schůzi zahájil předseda KK, omluvil náhradníka do KK p. Vodičku, 

který se dnešního jednání z pracovních důvodů nemohl zúčastnit a 

v komentáři se vrátil k pondělní schůzi a jednání P BDC, jehož se 

KK zúčastnila. Na jednání P BDC byl přítomen i p. Zapotil, který 

informoval o možnostech úspor el. energie v domě a nabízel 

možnosti změny dodavatelů, kteří by zaručili nižší finanční náklady  

energií. V dalším programu jednání vystoupil p. Šimek z fy 

Prometheus, který nám osvětloval různé  varianty pro výstavbu 

plynové kotelny, možnosti týkající se provozování samotné kotelny,  

a pohovořil i o nabídkových  cenách médií. 

V samostatném jednání  se poté P BDC rozhodlo připravit a uzavřít 

Smlouvu o smlouvě budoucí týkající se budoucí kotelny. Další 

podrobnosti budou zcela jistě uvedeny v zápisu samotného P BDC a 

zcela jistě bude na schůzích o všech našich aktivitách informována 

členská základna.  

Kontrolní komise s postupem PBD souhlasí a k výše uvedeným 

bodům nemá připomínky.    

Dále P BDC i my jsme konstatovali, že stále ještě není vyřešen 

projekt na kontejnerová stání, který dle dohody měl projektant 

doložit již k 31. 12. 2017, dále nám stále ještě chybí požární 

vyjádření nebo posudek k dalším možnostem  využití střešních 

nástaveb. 

V bodě 4 jednání představenstva „Dlužníci a řešení“  naše 

místopředsedkyně KK paní Siváková informovala P BDC o výši 

dluhů, které se ale za poslední období viditelně nesnížily, ba 

naopak, ke dni 28. 2. 2018 činí dluhy 190.720,-- Kč, z toho 66.569,-- 

Kč za pronájmy nebytových prostor. Od minulého období se jedná o 

navýšení o 8.934,-- Kč. 
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Paní předsedkyně P BDC informovala, že dlužníkům byly již zaslány 

upomínky a čekáme tedy, zda své dluhy v daném termínu uhradí 

nebo naše paní právní zástupkyně využije tvrdší způsob vymáhání. 

JUDr. Ondřejová o tomto našem jednání bude podrobně paní 

předsedkyní P BDC informována. 

Dne 16. dubna 2018 proběhla za účasti pí Dvořákové kontrola 

příručních pokladen a pokladních knih, ze kterých vyplývají 

závěrečné zůstatky v pokladnách: 

                                                    Pokladna  BDC  10.840,-- Kč 

                                                     Pokladna   SV       284,--  Kč.  

Tyto zůstatky po přepočítání souhlasí s finančními hotovostmi 

v jednotlivých  pokladnách. Výčetka bankovek a mincí bude 

přiložena u tištěné zprávy tohoto zápisu.  

Z pokladny BDC se v období od poslední kontroly platily poštovní 

poplatky za odeslané 2 dopisy a příjmy byly 440,-- Kč za 2 ks 

vydaných čipů, 4.200,-- za poplatek převodu čl. práv a povinností a 

1.990,-- Kč za převod bytu do OV.  

     Dne 16. dubna 2018 bylo zároveň KK předloženo ke kontrole 

účetnictví BDC a SV za rok 2017, / 3 pořadače dokladů/, 

s výsledkem kontroly seznámíme P BDC v měsíci červnu 2018 a o 

dva dny později obě členské schůze. 

KK obdržela i zpracovanou tabulku evidence čipů, která obsahuje  

seznam vydaných čipů podle jména a příjmení, číslo čipu, datum 

vydání, dále je přiřazeno číslo bytu, na které byl čip vydán. Bohužel 

nelze identifikovat finanční hodnotu, za který byl čip prodán nebo 

zda byl bezplatně přidělen. Ale jsme vděčni i za tuto databázi, 

kterou jsme porovnali s naší evidencí a dospěli ke konečnému 

 následujícímu  výsledku a závěru.     

 Přijaté  čipy:            1.395 ks 

Vydané čipy              1.139 ks 

Zásoba na skladě:        250 ks                  R o z d í l :       -  6 ks 

Z výše uvedeného závěru tedy vyplývá schodek 6 ks čipů.  

O výsledku této kontroly bude informována paní předsedkyně P 

BDC, která společně s představenstvem rozhodne o dalším 
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postupu, zda řešit tento případ jako schodek nebo navrhne 

zmíněných 6 ks odepsat jako ztrátu. KK se přiklání k druhé 

variantě, již jen proto, že si ještě vzpomínáme v jakých zmatcích,  

časovém presu a v neoriginálním pytlovém otevřeném balení nám  

byly čipy dodány, aby mohly být tehdy v rychlosti nabity a  vydány 

členům BDC a SV. 

KK taktéž doporučuje P BDC, které by po dohodě s p. JUDr. 

Ondřejovou, mělo navrhnout členským schůzím odpis dluhů, jež již 

dnes nelze vymáhat. / dluhy starší tří, čtyř let/. 

S končícím volebním obdobím P BDC i KK by měla být provedena i 

mimořádná inventura majetku a ten by měl být /konečně/ označen 

inventárními štítky dle seznamu.   

Příští schůze KK se bude konat dle plánu práce dne 16. května 

2018, KK se zúčastní i zasedání P BDC 14. května 2018, které se 

bude konat od 19.00 hodin. 

 

Zapsal:  Peroutka  v. r.  


