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Z á p i s  ze  schůze  KK konané dne 18. října 2017. 

 

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

                      p. Vodička Jiří – náhradník do KK 

 

Schůzi zahájil předseda KK, přivítal přítomné a vrátil se k pondělní 

schůzi P BDC, kterého se KK zúčastnila. Vyslechli jsme si tam skoro 

hodinové vystoupení zástupců firmy INNOVA, kteří pro P BDC vypracovali 

studii o stavu našeho domu a zároveň se zmínili a navrhli řešení 

k opravám a rekonstrukcím.  V této studii byl již i zapracován náš 

požadavek na plynovou kotelnu. Ze studie vyplývá, že náš dům by 

potřeboval v rámci našich původních střednědobých plánů finanční 

injekci okolo 30,000.000,-- Kč. Představenstvo nynější i budoucí bude 

tedy muset rozhodnout o prioritách jednotlivých etap budování 

s návazností na další pokračování. V současné době se KK jeví, alespoň 

z pohledu KK, schválená částka na vybudování kotelny 6,000.000,-- Kč 

jako nedostatečná. A dále nás čeká postupně izolace a přeplášťování 

domu, oprava lodžií, parapetů, oken, schodišť a další. Ceny se stále 

navyšují, jak materiálu, tak navyšování mezd všech pracovníků. KK stojí 

za usnesením P BDC  a podporuje jeho další kroky s tím, že o dalších 

nákladných investicích, opravách a úkolech do budoucna rozhodnou 

schůze BDC a SV, které se budou konat v 1. pololetí 2018. 

 /Je třeba přihlédnout i ke skutečnosti, že vynaložené investice se v dalším časovém 

období vrátí až 40 – 50 % úsporou při výrobě tepla a teplé vody, zároveň máme možnost 

obdržet a čerpat až, dle odborníků,  dotaci ve výši 6 – 8 milionů korun. / 

Dále jsme byli poinformováni, že proběhla již oprava nástaveb na střeše, 

výměna uzávěrů v bytech bude dokončena v tomto měsíci, oprava 

poškozené fasády je v jednání a byla odeslána výpověď smlouvy p. JUDr. 

Novotné. Nově bude návazně uzavřena smlouva s p.  JUDr. Ondřejovou. 

KK doufá, že nová paní JUDr. Ondřejová bude postupovat ve vymáhání 

dluhů neplatičů poněkud razantněji, než p. JUDr. Novotná, protože 

s přihlédnutím k současnému vymáhání je celá KK je přesvědčena, že 

vynaložené náklady nejsou adekvátní celkovému výsledku vymožených 

dluhů. A nelze a ani nikdo z nás nechce tolerovat, aby poctivě platící 

většina v domě dotovala jakékoliv neplatiče a dlužníky.  

Paní Siváková  P BDC seznámila s nejnovějším jmenným seznamem 

dlužníků, postupným vývojem všech  dluhů, jejich případným umořováním 
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atd. Z posledních aktualizovaných seznamů dluhy činí za  družstevníky  

69.256,-- Kč, za vlastníky 14.862,-- Kč, dluhy za nebytové prostory nebyly 

aktualizovány. Jsme si vědomi, že některé dluhy evidujeme již od roku 

2015 a je na čase s tímto problémem konečně skoncovat. 

Taktéž bylo paní Sivákovou průběžně zkontrolováno účetnictví BDC a SV 

za období od  1. 1. 2017 do 18. 9. 2017.  

Byly zjištěny pouze drobné administrativní nedostatky, které budou 

neprodleně napraveny, takže při konečné kontrole celého roku 2017 by 

měl celkový  výsledek odpovídat plně účetním předpisům.  

V měsíci listopadu proběhne ještě inventura vydaných a přijatých čipů i 

když si jsme vědomi, že někteří „odejivší“ své čipy BD nebo SV nevrací, 

vrátily se nám v posledním období pouze dva kusy. 

KK se seznámila i s návrhem nové pojistné smlouvy na dům s dalším 

příslušenstvím, který se nám jeví oproti staré smlouvě výhodnější a 

nemáme ke změně a uzavření nové smlouvy připomínky.  

Kontrola pokladen za měsíc září proběhla dne 18. 9. 2017. 

Pokladna BDC vykazovala finanční zůstatek Kč 4.520,--  

a pokladna SV 1.533,-- Kč. 

V měsíci říjnu byly obě pokladny kontrolovány dne 16. 10. 2017 s těmito 

zůstatky:  BDC   2.507,--    a pokladna  SV  1.050 ,--  Kč.  

V pokladnách SV a BDC probíhaly platby a příjmy v hotovosti za prodej 

čipů, poplatky za pronájmy, koupě žárovek, nýtů ke schránkám, platby za 

poštovné, příjmy za vydaná potvrzení aj.  

Vykázané finanční zůstatky souhlasí se zápisy v pokladních knihách. 

Denní pokladní limity nejsou překračovány.  

Výčetky finančních hotovostí budou přílohou tištěné formy tohoto zápisu. 

Po další neformální diskuzi byla schůze v 19.00 ukončena.  

Příští schůze KK proběhne v plánovaném termínu 15. listopadu 2017 od 

17.00 hodin. KK se dle možností zúčastní i jednání P BDC, které se bude 

konat 13. 11. 2017 od 19.00 hodin. 

 

Zapsal:   Peroutka v. r.    

   

 

 


