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Z  á p i s   ze schůze KK konané  dne 13. srpna 2019 

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

Z provozních důvodů jsme i tento měsíc po vzájemné dohodě 

přeložili plánovaný termín schůze KK namísto 14. 8. 2019 na dnešní 

den. Včera 12. 8. 2019 jsme se zúčastnili jednání P BDC, kde se mj. 

projednávaly body týkající se plynové přípojky, dále jsme obdrželi 

informaci o přípravě oprav oken a byla odsouhlasena redukce 

odpadových kontejnerů o 2 ks.  

KK souhlasí i s návrhem označování sklepních kójí ohledně  jejich 

evidence a zakreslení majitelů do evidence domu. V současné době 

je situace taková, že jsou i nájemníci, kteří „obhospodařují“ 

povícero sklepních kójí a na některé členy se tak sklepní kóje 

nedostává. Více informací bude uvedeno v zápisu schůze P BDC. 

     Představenstvo se na návrh KK zabývalo v jednom bodě jednání 

i zprávou KK z měsíce června 2019, kdy byl zjištěn podstatně 

překročený denní finanční limit pokladny BDC a finanční schodek 

v této pokladně. V diskuzi k tomuto bodu předseda KK vysvětlil 

postup účetnictví při poskytování peněžních záloh na nákupy a 

jejich dodatečného vyúčtovávání. Nelze v žádném případě 

poskytovat finanční zálohy bez výdajových dokladů a podpisu 

příjemce zálohy. K tomuto postupu neměla připomínky ani paní 

Dvořáková, která se tímto bude do budoucna řídit. 

Není to žádné nové opatření, v minulém období se tak běžně konalo.   

Představenstvo za zjištěné nedostatky a schodek v pokladně schválilo paní 

Dvořákové zaslání  „Vytýkacího dopisu“. 

Zároveň P BDC upravilo vnitřní směrnici týkající se denního 

finančního limitu pokladen takto:  

Byl zvýšen limit pokladny BDC na 10.000,-- Kč,  

limit pokladny SV zůstává nezměněn na 20.000,-- Kč.  

Paní Šebestová dne 12. 8. 2019 provedla pravidelnou 

kontrolu příručních pokladen BD a SVJ.    

Stav v pokladně BDC činil                     ´=3.197,-- Kč 

Stav v pokladně SVJ činil                     =15.187,-- Kč.    
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Do pokladny SV byl zaúčtován pouze výběr Kč 15.000,-- jako 

doplnění finanční hotovosti do pokladny, z pokladny BDC byla 

odvedena nadlimitní částka na náš účet do banky 21.000,-- Kč a 

vyplaceny 4.000,-- Kč za 4 návrhy na vklad do katastru.  

Vykázané zůstatky souhlasí opět se zápisy v pokladních knihách, 

výčetka hotovostí bude přílohou tištěné formy tohoto zápisu a 

uložena v kanceláři BDC.  

KK požádala cestou předsedy P BDC SBDM žádost o poskytnutí 

účetních dokladů za 1. pololetí 2019 ke kontrole a to do termínu 15. 

9. 2019 dle možností SBDM. Seznamy dlužníků k 31. červenci 2019 

KK v současné době nemá ještě k dispozici, odhadujeme, že je 

obdržíme nejdříve počátkem měsíce září a teprve poté zjistíme, zda 

veškeré nedoplatky za služby roku 2018 byly povinnými již 

uhrazeny. 

Předseda KK na závěr schůze P BDC doporučil předsedovi  

P BDC zvážení možnosti poskytnutí finanční odměny náhradníkovi 

do P BDC p. Beranovi. Tento se aktivně zúčastňuje všech schůzí P 

BDC, představenstvem je i úkolován různými pracemi pro BDC a 

této práci pro BDC věnuje mnoho hodin ze svého volného času. 

Příští schůze KK se bude konat opět mimořádně již v úterý 17. září 

2019 od 17.00 hodin, v pondělí 16. září 2019 v 19.00 hodin se KK 

sejde i na schůzi P BDC.   

 

Zapsal:  Peroutka v. r.  


