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Z á p i s  ze  schůze  KK konané dne 15. listopadu 2017. 

 

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

                      p. Vodička Jiří – náhradník do KK 

 

Schůzi zahájil předseda KK informací ze zasedání P BDC, které se konalo 

v pondělí 13. 11. 2017 od 19.00 hodin a kterého se KK zúčastnila.  Na 

toto jednání byli představenstvem přizváni p. Kliment a Klásek, kteří 

seznámili P BDC i nás s projektem plynové kotelny a postupně 

vybudováním plynové přípojky k ní. P BDC stanovilo další postup činnosti 

pro potřebná povolení, nejprve odborů životního prostředí a stavebních 

odborů  /OÚ P 8 + Magistrát hl. m. Prahy/.  KK s navrženým harmonogramem 

souhlasí, není jiné cesty.  Více bude v zápise ze schůze P BDC.  

KK byla podána příznivá informace p. předsedkyní P BDC, která se 

účastnila jednání s p. JUDr. Marcelou Ondřejovou, jež nás bude 

zastupovat ve vymáhání dluhů neplatičů a ve sporech s nimi. Paní 

předsedkyně sice konstatovala, že celkové dlužné částky, až na pár 

výjimek, nejsou sice veliké, ale z pohledu ekonomického a účetního i 

malý dluh zůstává dluhem, vykazuje se a každý družstevník nebo majitel 

bytu by se měl postarat, aby žádný dluh na bytě a příslušenství k němu 

nevázl.   

V našem případě tedy paní JUDr. Ondřejová obešle opět všechny 

dlužníky upomínacím dopisem a na základě reakce dlužníků se poté 

rozhodne na dalším efektivním postupu vymáhání. KK komise to 

v současné době vidí tak, že první výsledky, popřípadě  nevýsledky by se 

nám mohly vyjevit v měsíci únoru až březnu 2018.  

Obdrželi jsme též od SBD SM  seznam dlužníků k polovině měsíce října 

2017, ale zjistili jsme, že tento seznam je pro naši práci celkově 

nepoužitelný, objevily se v něm nedoplatky i dluhy, které již dávno 

neexistují nebo byly splaceny družstvem. Proto po urgenci paní 

předsedkyně P BDC vypracovalo SBD SM seznam aktualizovaný, ve 

kterém dluhy byly poníženy o cca 179.000,- Kč z 291.697,-- Kč na 

115.688,-- Kč. Tento stav se nám již jevil daleko příznivější, odpovídající 

realitě. Z této dlužné částky připadá 15.061,-- Kč na SV a 100.627,-- na 

dlužníky BDC. Tyto dluhy se tedy bude pokoušet p. JUDr. Ondřejová 
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vymáhat a jak výše uvedeno, výsledky jejího snažení se projeví někdy v 

závěru prvního čtvrtletí roku 2018. 

Dne 13. listopadu 2018 byla p. Šebestovou provedena kontrola pokladen 

BDC a SV.  

 V pokladně  BDC  činí hotovost            2.507,-- Kč 

                      SV    činí hotovost            1.010,-- Kč. 

Vykázané zůstatky souhlasí se zůstatky v pokladních knihách. Pokladní 

denní limit není překračován. 

Pokladnou proběhlo vyúčtování zálohy p. Šebesty, za kterou nakoupil  

PHM, technický benzin, barvu, nůžky na keře, zámek + vložka, brusný 

kotouč a nechal zhotovit náhradní klíče. 

Dále se složil v hotovosti vklad na katastrální úřad a byl přijat poplatek 

za povolení rekonstrukce. 

Peněžní výčetka stavu v pokladnách bude přílohou papírové formy tohoto 

zápisu.  

     Protože se přiblížil závěr roku 2017, proto jak představenstvo, tak i 

my jsme vypracovali plán našich schůzí pro rok 2018. Jako každoročně 

je plánujeme na středy, dva dny po konání P BDC od 17.00 hodin a to 

v těchto termínech: 

17. ledna 2018 

14. února 2018 

14. března 2018 

18. dubna 2018 

16. května 2018  

13. června 2018. 

Protože na měsíc květen 2018 jsou předběžně naplánovány schůze BDC 

a SV, kde se budou volit i nové orgány družstva a SV, neplánujeme 

termíny schůzí na 2. pololetí 2018, toto již bude věcí nově zvolené 

kontrolní komise, která si je může upravit dle svého uvážení.  

Kontrolní komise se v měsíci prosinci zúčastní 11. 12. 2017 od 19.00 

hodin jednání představenstva, samotná schůze KK proběhne 13. 12. 2017 

od 17.00 hodin.  

Předseda KK závěrem poděkoval přítomným za dnešní účast a schůzi  

v 18.40 hodin ukončil. 

 

Zapsal:   Peroutka v. r.  


