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    Z á p i s  ze schůze KK konané  dne 14.  listopadu 2018. 

 

Přítomni:    pp.  Peroutka Jiří, Siváková Marie, Ing. Bezděk Josef 

                   p.   Šebestová Jana – náhradnice do KK 

 

    Členové  KK  se dne 15. října 2018 zúčastnili jednání 

Představenstva BDC. Na toto jednání byla přizvána i vedoucí 

oddělení správy a vymáhání pohledávek firmy Q Sigma Colsunting  

p. Markéta Jizbová, která přítomné  informovala o možnostech 

vymáhání pohledávek od dlužníků, nabídla též zastupování v rámci 

insolvenčních a exekučních řízení a další služby související 

s vymáháním nesplácených pohledávek. Představenstvo se 

rozhodlo vstoupit do dalších jednání s touto firmou a popřípadě se 

dohodnout na další spolupráci. Kontrolní komise toto opatření vítá, 

je to další možnost, která by popoháněla a tlačila neplatiče k 

vyrovnání svých pohledávek, protože dosavadní „vymáhání“ se, dle 

našeho názoru, nejevilo příliš efektivní. V současné době ještě 

nemáme k dispozici aktualizované seznamy dlužníků, takže 

nemůžeme vyhodnotit účinek odeslaných upomínek. 

V dalších bodech jednání P BDC je KK v souladu s následujícími 

projednávanými body, byli jsme postupně informováni o průběhu 

stavu plynové kotelny, plynové přípojky, o akci zástavy bytů pro 

refinancování, souhlasíme s osazením kamerového systému do 

výtahových kabin a  pan Dziak informoval o provozu a správě domu. 

V následujícím období se připravuje inventura ke dni 31. 12. 2018, 

byla jmenována tříčlenná inventarizační komise a P BDC byly 

projednány i mimořádné odměny zaměstnanců. Budou  sepsány i 

nové dohody o hmotné odpovědnosti  a změnou bude kopírování 

dokladů, které bude nadále prováděno za úplatu jako služba.  

O celém jednání P BDC jsme diskutovali i na našem dnešním 

zasedání, zajímat se hlavně budeme o průběh „Periodické 

inventarizace nehmotného a ostatního majetku, pohledávek a 

závazků“, jak zní název. 
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Dnešního dne provedla p. Siváková pravidelnou kontrolu příručních 

pokladen     

Stav v pokladnách je následující: 

SV              4.169,-- Kč                                BDC          12.272,-- Kč.      

Vykázané pokladní zůstatky souhlasí se zůstatky v peněžních 

knihách, výčetka bankovek a mincí bude přílohou tištěné formy 

tohoto zápisu.    

Pokladnami procházely platby za převod členských práv /4.200,--/, 

prodej čipů /1.540,--/, z peněz BDC se zakoupila tiskárna /6.690,--/, 

lednice /3.789,--/, šroubovák /819,--/, ostatní platby byly nákladově 

zanedbatelné. 

Předseda poděkoval přítomným za účast a připomněl, že příští 

schůze KK se bude konat dne 12. prosince 2018 a uvítal by, aby se 

KK zúčastnila závěrečné letošní schůze P BDC dne 10. prosince 

2018 od 19.00 hodin. Poté dnešní schůzi v 18.50 hodin ukončil. 

 

Zapsal:  Peroutka v. r.  

 

 D o d a t e k : 

     19. listopadu 2018 dorazily ke kontrolní komisi aktualizované seznamy 

dlužníků k měsíci říjnu 2018 a paní Sivákovou byl vypracován následující 

přehled.  

Cituji:  Dlužníci celkově k měsíci říjnu dluží 123.393,-- Kč. Od měsíce září se 

tento dluh snížil o 69.737,-- Kč.    

Za měsíc září dlužili vlastníci 46.132,-- Kč a tento dluh byl snížen o  27.139,-- 

Kč. Z dluhů vyúčtování dluží SV pouze 112,-- Kč, tento dluh se od září snížil o 

1.198,-- Kč. U členů družstva činí dluh za nájemné 39.782,-- Kč a tento dluh se 

snížil o 38.820,-- Kč a u vyúčtování členů družstva dluh 37.367,-- Kč se dluh 

ponížil o 2.580,--.  

Dlužné částky s dlužníky byly převedeny z důvodu přehlednosti do elektronické 

podoby, ve které bude možná jejich rychlá aktualizace a okamžitý přehled.   

 

Doplnil:  P e r o u t k a   v. r.  

  

  

 

 


