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Z á p i s  ze  schůze  KK konané dne 21. února 2018. 

 

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

                       

Schůzi zahájil předseda KK, omluvil se, že vzhledem ke svému  

zdravotnímu stavu z minulého týdne změnil po dohodě se členkami 

KK  termín konání dnešní schůze, omluvil i pana  Vodičku, který se 

nemohl jako náhradník do KK zúčastnit dnešního jednání 

z pracovních důvodů.  

Kontrolní komise se dne 12. 2. 2018 zúčastnila jednání 

Představenstva BDC. V úvodu schůze jsme byli představeni p. 

JUDr. Ondřejové, se kterou byla BDC podepsána smlouva o 

spolupráci na vymáhání dlužných pohledávek. Jedná se o 

pohledávky za dlužné nájemné bytových i nebytových prostor, 

navíc p. JUDr. Ondřejová nabízí právní pomoc pro naše členy a 

vlastníky. Zároveň se místopředsedkyně KK paní Siváková s paní 

JUDr. Ondřejovou dohodly na společné schůzce, kde by ujednotily 

společný postup při evidenci a vymáhání pohledávek.  

Tato schůzka proběhla již v úterý 20. února od 13.00 do cca 16.00 

hodin, tedy den před konáním dnešní naší schůze a mimo výše 

jmenovaných se jí zároveň zúčastnila i paní Šebestová a paní 

Dvořáková.  

Dle seznamu dlužníků činily dluhy a nedoplatky na nájemném a 

vyúčtování za minulé období  členů i vlastníků celkově 115.217,-- 

Kč a dluhy za nájemné z nebytových prostor 66.569,--.  O dluzích na 

nájemném a za vyúčtování jsme pravidelně informováni, větší 

problémy nastávají s dluhy za pronájmy nebytových prostor, jež se 

sumarizují a evidují pouze jednorázově za uplynulý rok. O těchto 

/vlastně jako o všech dluzích/ vede paní Siváková podrobnou evidenci již 

od roku 2014 a byla s ní p. JUDr. Ondřejová seznámena,  protože je 

v ní paní Sivákovou podrobně zpracován vývoj všech dluhů, které 

se nyní bude muset snažit JUDr. Ondřejová urychleně vymoci tak, 

aby nebyly starší tří let. Dluhy starší tří let se budou muset  
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pravděpodobně začít odepisovat a při vymáhání dalších budeme 

muset brát zřetel, aby částka za vymáhání nepřevyšovala dlužnou 

částku.  KK vždy navrhovala radikálnější vymáhání dluhů i za cenu 

exekucí, jiní prosazovali naopak mírnější postup, který se, alespoň 

u vymáhání dluhů za nebytové prostory neosvědčil. Kontrolní 

komise by přivítala ve zprávě o činnosti představenstva na 

členských schůzích pasáž nebo alespoň zmínku o stavu a postupu 

vymáhání dluhů, které patří do jeho gesce a taktéž okomentované 

návrhy na případné odpisy dluhů, které jsou nedobytné a po 

případném schválení členskými schůzemi se již nebudou muset 

nekonečně evidovat.   

Dále P BDC jednalo o dalším postupu výstavby plynové přípojky, 

kde je třeba sehnat projektanta, o výhodném refinancování našeho 

úvěru družstva, o jeho aktivním informování a vysvětlování členům 

a vlastníkům před konáním členských schůzí, aby byla zajištěna co 

nejvyšší účast. Tyto se budou konat ve středu 13. června 2018 od 

18.00 hodin v KD Krakov.  KK již teď připomíná, že tyto schůze jsou 

volební a je velice potřebné na nich docílit vysokou účast.   

Kontrolní komise dále konstatovala, že nám poněkud „zamrzl“ 

projekt kontejnerových stání a oprava venkovních schodišť, jinak 

ale  oceňujeme snahu a aktivitu představenstva na  budovaných 

projektech a akcích. Jsou ovšem administrativní úkony a termíny 

úřadů, které nemáme možnost ovlivnit a nelze je uspěchat. Více 

informací o jednání P BDC bude jistě uvedeno ve zprávě P BDC 

z této schůze.  

Téhož dne byla provedena i pravidelná kontrola příručních 

pokladen: 

Finanční zůstatky v pokladnách činily:  BDC  4.934,-- Kč 

                                                                   SV  2.343,--  Kč. 

Výdaje z pokladen byly za nákup žárovek  /2.729,--/, za odeslání 

dopisů dlužníkům, za poplatky u vkladů na KÚ a příjmy byly za 

vypracovaná daňová přiznání a výběry hotovostí z účtu BDC a SV 

do pokladen. 
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Vykázané hotovosti v pokladnách souhlasí s evidencí v pokladních 

knihách, peněžní výčetka bude přiložena u tištěné formy tohoto 

zápisu. 

Kontrolní komisí byla dle plánu práce zahájena p. Sivákovou a p. 

Šebestovou inventarizace čipů ke vchodovým dveřím. Bylo zjištěno, 

že evidence z minulých let je nejednotná, možno říci až 

nepřehledná, bylo tedy po dohodě s paní Dvořákovou přistoupeno 

k řešení celkovou  databázi pro větší přehlednost sjednotit, nynější 

kontrolu KK přerušit a pokračovat až poté, aby  byly jasně dané 

počty čipů přijatých, vydaných, zapůjčených, vrácených do stavu 

atd. /Bereme na vědomí, že ne všechny čipy od nájemníků, jež zde již nebydlí, nám 

byly jimi navráceny/. Byl osloven p. Dziak, zda by se neujal vytvoření nějaké 

jednoduché přehledné počítačové databáze. 

Na závěr předseda KK poděkoval přítomným ženám za účast, pro 

informaci dodal termín konání příštího představenstva /12. 3. 2018/ a 

připomněl, že příští naše schůze se bude konat opět ve středu  a to 

14. března 2018. Poté schůzi v 19.00 ukončil. 

 

Zapsal  Peroutka  Jiří   v. r.  


