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Z  á  p  i  s 

Ze  schůze KK, která se konala dne 9. září 2015 

 

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

 

Po dohodě z minulého měsíce se zářijová schůze KK sešla na 

svém zasedání o týden dříve, náhradník do KK pan Petr Vodička přislíbil 

svou účast na říjnové zasedání KK. 

KK se seznamovala s nabídkami firem na výměnu výtahů, 

které se mají probírat na P BD dne 14. 9. 2015. 

KK byl dán k dispozici novelizovaný seznam dlužníků ke dni 

31. srpna 2015 a jsme nuceni konstatovat, že dluhy 

domácností neklesají, ale spíše naopak. Celkový dluh 

předběžně činí 216.198,-- Kč, u vlastníků stoupl o 7.000,-- Kč. 

Kk má k dispozici rozbor osob, jež své pohledávky nesplácí, 

ale z důvodu ochrany osobních údajů je bohužel nemůžeme 

zveřejnit. KK bude tedy požadovat na správcovské firmě 

SBDSM kopie „upomínacích dopisů“ dlužníků. Za celkové 

vyúčtování roku 2014 činí dluh „vlastníků“ 14.178,-- Kč.  

KK zaregistrovala, že od 1. 8. 2015 bylo SBDSM provedeno 

navýšení záloh u snad 37 členů, jejíž nedoplatek ve vyúčtování 

za rok 2014 byl vyšší než 5.000,-- Kč. Předseda KK učinil 

předběžný rozbor navýšení a dle tohoto „navýšení“ jsme 

dospěli k závěru, že finanční částky jsou  navýšeny  

nedostatečně, takže podobné nedoplatky se budou opakovat 

v roce 2016 za letošní sezónu a pravděpodobně i v roce 2017. 

Celkově tedy, pokud započítáme dluhy vlastníků i družstevníků 

+ nedoplatky za sezonu minulého roku, splatné vždy k 30. 6. 

roku následujícího, činí tyto okolo jednoho milionu korun. KK 

s těmito skutečnostmi seznámila představenstvo na jeho 

zasedání dne 14. 9. 2015, kterého se zúčastnil předseda KK a 

členka KK paní Jana Šebestová. Ta i téhož dne provedla revizi 
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příručních pokladen, V pokladně BD činí hotovost 11.557,-- Kč, 

v pokladně SVJ 7.043,-- Kč. Oba tyto zůstatky souhlasí se 

zůstatky v peněžních knihách, celkový denní limit pokladen 

není překračován. Soupisky finančních hotovostí budou 

přílohou papírové formy tohoto zápisu uloženého v kanceláří 

BDC. 

Následující schůze KK se bude konat dne 21. října 2014, 

protože v původním termínu by ze služebních a zdravotních 

důvodů členů KK schůze nebyla usnášeníschopná. / p. Vodička byl 

o změně termínu informován. 

 

Zapsal: Peroutka v. r.   


