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Z á p i s  a  informace  ze  setkání členů  KK konané  

dne 22.  května 2018. 

 

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

Celá KK se dne 14. května 2018 zúčastnila jednání Představenstva 

BDC, kde se projednávaly otázky a řešily se problémy okolo 

uložiště kontejnerů, různých projektů, oprav schodišť, využití 

nástaveb, diskutován byl i problém dlužníků a vymáhání dluhů.  

Dále jsme byli informováni o přípravách projektu plynové kotelny a 

obdrželi jsme  informace o školení ke GDPR. Představenstvo vzalo 

na vědomí i závěry inventury čipů, kterou provedly p. Siváková a 

Šebestová za pomocí p. Dvořákové a kde jsme se po letech 

dopátrali k počtu, že na skladě máme celkově 250 ks čipů.  

Na návrh paní předsedkyně a P BDC bylo rozhodnuto, že tento 

počet bude brán jako základ pro další evidence.    

14. května proběhla i pravidelná měsíční kontrola příručních 

pokladen a dokladů, kterou provedla p. Šebestová . 

Stav pokladen: 

BDC  13.720,-- Kč                         SV   5.228,-- 

Finanční hotovosti souhlasí se zápisy a zůstatky v pokladních 

knihách. Peněžní výčetka bude přílohou k tištěné formě tohoto 

zápisu.  

Do pokladny SV byl příjem z banky 8.000,-- Kč a 2.000 za nájem za 

nebytové prostory, vydalo se okolo 5.000,-- Kč za nákup VAP 

vodního čističe, květin, sazenic a za pokladní tiskopisy. 

Do pokladny BDC byly přijaty poplatky za nákup čipů od členů, dále 

administrativní poplatky za výmaz zástavního práva, povolení 

rekonstrukce, /cca 3.000,-- Kč/ a 60,-- Kč jsme vyplatili za ověření 

podpisů.  

++++++++++++++++ 

     Schůzi KK, naplánovanou na 16. květen 2018, jsme odložili 

s ohledem na nepřítomnost p. místopředsedkyně na den 24. května. 
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Jelikož ale ani v tomto termínu P. Siváková nebude v Praze 

přítomna, sešli jsme se po vzájemné dohodě dnešního dne na 

takové, spíše informativní schůzce. 

Paní Siváková nás seznámila se svými závěry ke kontrole 

účetnictví BDC a SV za rok 2017 a konstatovala, že již byly 

odstraněny zjištěné nedostatky /chybějící podpisy, razítka, 

smlouvy/ a z pohledu kontrolní komise účetnictví za minulý rok 

nevykazuje nedostatky.  /Což jsme přijali s uspokojením./ 

Dále při již neformální diskuzi jsme se dotkli i problému dluhů, 

v současné době nemáme ještě data za měsíc duben 2018, dále 

jsme v období vyúčtování nákladů za rok 2017, kde splatnost 

nedoplatků je 30. června t. r.  Závěrem jsme se tedy shodli, že ve 2. 

pololetí by bylo potřebné vyhodnotit celkovou spolupráci s p. JUDr. 

Ondřejovou, jak z hlediska úspěšnosti vymáhání, tak i z hlediska 

vynaložených nákladů, aby náklady na vymáhání nepřevýšily výši 

celkových dluhů.   

Předběžně jsme se dohodli, že další schůze KK proběhne v úterý  

5. června 2018 od 17.00 hodin. Bude to závěrečná schůze KK 

v tomto volebním období, protože v plánovaném termínu naší 

schůze 13. června 2018 se konají členské schůze DBC a SV, kde se 

mimo jiné budou volit  nové orgány BDC a SV.  Na tyto vás, všechny 

členy BDC a SV, zveme a doufáme, že účast na schůzích bude 

vysoká, protože by nikomu z nás nemělo být lhostejné, kdo a jak 

bude další 4 roky spravovat naše milionové majetky.      

 

Sepsal:  Peroutka Jiří v. r.  


