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Zpráva KK ze schůze konané dne  8. prosince 2020.               
 

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

 
Kontrolní komise se 7. 12. 2020 zúčastnila zasedání P BDC, 

které mělo k jednání celkem rozsáhlý program. Kontrolní komisi 

zajímala hlavně směrnice, ve které je uveden oběh, schvalování 

a úschova účetních dokladů a vlastně bude obsahovat i 

hospodaření celého SVJ. K dopracování návrh obdržel 

místopředseda P BDC  Mgr. Jan Holý a návrh, ještě  před přijetím 

bude ještě prodiskutován v lednu 2021. Inventura bude údajně 

vypracována v řádném termínu. Seznámili jsme se i s výsledky 

hlasování metodou Per Rollam s tím, že usnesení schválilo 

skoro 75 % účastníků. Bližší výsledky budou s dalšími body, 

týkající se kontejnerových stání, plynové přípojky, revize 

elektroinstalace aj. uvedeny zcela jistě v zápisu  P BDC. Taktéž 

bude k datu 1. 1. 2021 dovyřešený pracovní poměr za zemřelého 

správce pana Šebestu.   

Dále p. Siváková podala představenstvu zprávu o vývoji dluhů. 

Konstatovali jsme i s uspokojením, že skoro po roce je naše 

ulice průjezdná a  chodníky schůdné. Kritizujeme pouze 

nepořádek, ponejvíce na trávnících okolo vchodů 521, 522, ke 

kterému většinou přispívají někteří samotní obyvatelé domů. 

Ale ani ostatní vchody nejsou bez viny, na opačné straně domu 

také „létají“  z oken na chodník i na trávu nedopalky i jiné 

předměty.  

 Na naší schůzi p. Siváková rozvedla problémy s dlužníky, 

zkontrolovala si se SBD SM s p. Branišovou seznam upomínek. 

Dlužné částky k měsíci říjnu činily 177.076,-- Kč, dlužné částky 

za nebytové prostory jsou stále dodané na seznamu pouze k 

měsíci srpnu. Zjistilo se, že jeden dluh není stále 

administrativně odepsaný.  
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Ke dni 7. prosince 2020 byl zkontrolován i stav pokladny BDC a 

SVJ.  

Stav pokladny SV činí  5.388,-- Kč.  

Pokladnou proběhla pouze platba 55,--  Kč za poštovné a za 

nákup materiálu pro správce za 2.195,-- Kč. 

Stav pokladdny BDC činí 7.551,-- Kč.  

Zde figurovaly příjmy 880,-- Kč za prodej čipů a 2.000,-- Kč za 

povolení rekonstrukcí a 2.000,-- Kč za vklad na KÚ.  

Vykázané zůstatky souhlasí se zápisy v pokladních knihách a 

soupisky hotovostí budou přílohou papírové formy tohoto zápisu. 

Taktéž v návaznosti na P BDC jsme naplánovali termíny našich 

schůzí na rok 2021. Budou se konat v tyto dny: 

13. ledna          17. února           17. března           14. dubna 

19. května        16. června         21. července       18. srpna  

15. září              20. října            18.  listopadu       8. prosince. 

Tyto termíny se budeme snažit dodržet. 

 

Program dnešní schůze jsme celkem vyčerpali, stále platí 

opatření nouzového stavu, proto předseda schůzi v 18.15 hodin 

ukončil.  

Příští schůze KK by se měla konat 13. ledna 2021. 

KK plánuje 11. ledna 2021  se zúčastnit i schůze P BDC, ale 

nikdo prozatím neví jaká omezení budou v té době platit.  

    Blíží se nám vánoční svátky a konec tohoto zvláštního roku.  

Já i celá KK přeje všem obyvatelům našeho domu poklidné 

prožití vánočních i novoročních svátků bez zbytečného 

stresování, aby se nám v domě dobře bydlelo a přejeme i všem 

hodně a hodně zdraví a úspěchů v roce 2021.  
 
Zapsal: Peroutka   Jiří 
         předseda KK 


