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Z  á p i s   ze schůze KK konané  dne 25. února  2019 

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

 

Schůze KK za měsíc únor se konala až dnešního dne, protože 

v plánovaném termínu KK nebyla usnášeníschopná. /Předseda byl 

nemocen a místopředsedkyně pí. Siváková brala lázeňské procedury/.  

Paní Šebestová se s p. Peroutkou dne 11. února 2019 zúčastnili 

zasedání P BDC. Toto asi v polovině jednání opustil z důvodu 

nemoci p. Peroutka. Proto dnešního dne p. Šebestová informovala 

KK o celém průběhu jednání P BDC. 

Na jednání P BDC zazněly informace o kamerovém systému a o  

instalaci fotočidla v č. 523. Dále jsme byli informováni o přípravě a 

současném stavu prací k vybudování  plynové přípojky a poté se, 

doufáme, snad již  postupně přiblíží i nějaký závazný termín 

k vybudování  vysněné plynové kotelny.  

Konstatovali jsme, že většina povolení, posudků, studií k výše 

uvedeným plánovaným akcím nepostupuje tak rychle, jak bychom 

si představovali a přáli, není to ovšem vinou představenstva, ale 

celkovou administrativní náročností akce. /O plánované výstavbě 

kontejnerových stání se nám prozatím také pouze zdá. / 

     Pan Mgr.  Jan Holý správně poznamenal, že ohledně personální 

změny v KK, bude muset být tato skutečnost zaznamenána i  

v Obchodním rejstříku.  

Dle průběhu schůze PBC naše KK nebude mít připomínek 

k navrhovanému usnesení, ač oficiální zápis z jednání bývá 

k dispozici v termínu až tak po měsíci od jednání BDC.   

     Inventarizace ze závěru roku 2018 byla dle sdělení P BDC již 

ukončena, s jejím výsledkem a inventarizačními seznamy se KK 

seznámí na své příští schůzi dne 13. 3. 2019. 

KK dále konstatuje, že ke dni 25. 2. 2019 nemá žádné nové 

informace o dluzích a dlužných částkách. Aktualizované seznamy 

dluhů a dlužníků bychom mohli obdržet snad ze SBD SM počátkem 

měsíce března 2019. Zároveň SBD SM  požádáme o zapůjčení 

našich účetních dokladů  za II. pololetí 2018 ke kontrole.  
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      Dne 11. 2. 2019 p. Šebestová provedla měsíční kontrolu 

příručních pokladen a účetních dokladů a knih. V pokladně SV dle 

účetních dokladů činila finanční hotovost 25,-- Kč a v pokladně BDC 

13.138,-- Kč. Skutečný stav pokladen souhlasil se zůstatky 

v pokladních knihách. Nebyly zjištěny žádné závady. Soupisky 

finančních hotovostí budou přílohou tištěného zápisu této zprávy.  

Z pokladny SV proběhly platby za nákup kolku na změnu /2.000,-- 

Kč/, dále  menší platby za poštovné, nákup benzinu do Terry, nákup 

posypové soli a ocelové lanko ke spojce Terry. 

Do pokladny BDC byla přijata hotovost za vypracovaná daňová 

přiznání, za prodej čipů, za potvrzení, za převod do OV, vyplaceny 

byly menší částky za poštovné a kancelářské potřeby. Celkový 

soupis výdajů a příjmů je uveden mimo peněžních knih i na rubové 

straně soupisek hotovostí.    

Příští schůze KK se bude konat 13. března 2019 od 17.00 hodin, 

před touto naší schůzí se dne 11. 3. 2019 od 19.00 hodin budeme 

snažit dostavit i na jednání P BDC.  

 

Zapsal:  Peroutka v. r.  


