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    Z á p i s  ze schůze KK konané  dne 17. prosince 2018. 

 

Přítomni:    pp.  Peroutka Jiří, Siváková Marie,  

                   p. Šebestová Jana – náhradnice do KK 

Omluven:   p. Ing. Bezděk Josef                    

 

Předseda se s místopředsedkyní KK zúčastnil zasedání P BDC , které se 

konalo v pondělí 15. prosince 2018 od 19.00 hodin. Omluvil se p. Ing. 

Bezděk, který se nemohl dostavit  z pracovních důvodů. 

Na úvod jednání P BDC byla opět po měsíci přizvána p. Markéta Jizbová 

ohledně projednání našich dotazů k příkazní smlouvě fy Sigma 

Colsunting s.r.o. ohledně možného budoucího vymáhání dlužných částek  

a celkový závěr z jednání vyzněl tak, že posečkáme na naše roční 

vyúčtování a účetní uzávěrku a k tomuto tématu se vrátíme v měsíci 

únoru 2019. Ke dnešnímu dni ještě nemáme aktualizovaný seznam 

dlužníků.  

Nejen pro KK byla podána předsedou BDC p. Kováříkem informace o 

průběhu inventarizace, dále nás informoval, že byly nově vypracovány 

k 1. 1. 2019 platové výměry uklízeček a KK nemá připomínky k celkovým  

závěrům a k usnesení z této schůze P BDC. 

Na jednání byly i oznámeny termíny jednání P BDC pro příští rok a 

vypracovali jsme a zveřejňujeme termíny konání našich schůzí.   

Termíny schůzí KK na rok 2019 : 

16. 1. 2019             13. 2. 2019                13. 3. 2019                17. 4. 2019 

15. 5. 2019             12. 6. 2019                17. 7. 2019                14. 8. 2019 

18. 9. 2019             16. 10. 2019              13. 11. 2019              11. 12. 2019. 

     Před konáním dnešní schůze omluvil telefonicky svoji neúčast 

z pracovních důvodů p. Ing. Bezděk a zároveň informoval předsedu KK o 

svém záměru odstoupit z časových a pracovních důvodů z funkce člena 

KK. Předseda KK tedy posečká na písemné vyhotovení tohoto rozhodnutí 

p. Ing. Bezděka a poté do KK, dle znění Stanov, čl. 51, odst. 5, nastoupí 

zvolená náhradnice do KK p. Šebestová Jana, která o této skutečnosti a 

možnosti byla vyrozuměna a s nástupem do KK souhlasí. O této 

skutečnosti byl předsedou KK informován předseda P BDC p. Kovářík.  
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V průběhu týdne p. Siváková vypracovala rozbor ze seznamů dlužníků ke 

dni 30. 11. 2018. Z textu vyjímám: 

Celkový dluh činí 99.799,-- Kč. Dluh se snížil během minulého měsíčního 

období o 23.594,-- Kč.  

Dlužníci ze SV dlužili za měsíc listopad 24.944,-- Kč a tento dluh byl 

oproti měsíci říjnu snížen o 21.188,-- Kč. Z dlužného vyúčtování za měsíc 

listopad 2018 dluží celkem členové SV 1.334,-- Kč.  

U členů BDC činí dluh za nájemné 37.478,-- Kč a tato částka se oproti 

měsíci říjnu snížila o 2.304,-- Kč. U vyúčtování členů BDC činí dluh 

36.043,--  Kč a ten se během měsíce ponížil o 1.324,-- Kč. Pokud  dluhy 

budeme sumarizovat, evidujeme celkově      2 dlužníky přes 10.000,-- Kč, 

                                                                         8 dlužníků do 10.000,-- Kč,                                 

                                                                         5 dlužníků do 5.000,-- Kč  a  

                                                                         7 dlužníků do 500,-- Kč. 

O možnosti a způsobu vymáhání se v měsíci únoru poradíme společně 

s P BDC  se zástupkyní  fy Sigma Colsunting s.r.o. 

Na měsíc únor až březen 2019 bychom plánovali i zahájení kontroly 

účetních dokladů a účetnictví BDC a SV za 2. pololetí 2018. 

     Rok 2018 končí, některé plánované úkoly se podařilo splnit, další, 

jako je např. výstavba plynové přípojky, oprava venkovních schodišť, 

dokončení projektu a výstavba plynové kotelny se stále táhnoucí se 

výstavbou kontejnerových stání a další plánované a odsouhlasené 

projekty budou pokračovat v roce následujícím. Alespoň v to doufáme.  

A do roku 2019 přeji všem obyvatelům našeho domu jménem KK pevné 

zdraví, klidné a spokojené bydlení.  

     Příští schůze KK, jak shora uvedeno, se bude konat 16. ledna 2019 od 

17.00 hodin. 

 

Zapsal:  Peroutka v. r.         

     
 

  


