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Z  á  p  i  s 

Ze  schůze KK, která se konala dne 15. dubna 2015. 

 

Přítomni: pí Siváková Marie, Šebestová Jana,  

Omluven: Peroutka Jiří – dovolená 

Na schůzi 20. května 2015 přítomna již celá KK.    

 

Kontrolní komise se v pondělí 13. dubna 2015 zúčastnila 

zasedání P BD, viz zápis z této schůze, kde se P BD mimo jiné 

PBD opětovně řešilo průběh oprav střešního pláště a 

revitalizace vnitřních prostor aj. Upřesňovalo se i konání 

ankety ohledně automatického otevírání domovních dveří na 

základě podnětu několika družstevníků. Anketa bude 

ukončena dnem 18. 5. 2015, poté bude vyhodnocena. 

KK se k tomuto bodu po ukončení ankety vyjádří.  

Seznam dlužníků ke dni 15. 4. 2015 nebyl KK ještě dodán, 

místopředsedkyně KK paní Siváková jej bude urgovat u paní 

předsedkyně BDC. 

KK provedla kontrolu příručních pokladen BDC a SVJ ke dnům 

9. dubna 2015 a 11. května 2015, další kontrolu plánujeme 

ještě na 25. května 2015, den před konáním členské schůze.  

Stav pokladen ke dni 9. 4. 2015 

                BDC                                                   SVJ    

Hotovost    Kč     1.235,--                              4.680,-- Kč 

 

Stav pokladen ke dni 11. 5. 2015 

                 BDC                                                  SVJ 

Hotovost    Kč      1.312,--                              5.475,-- Kč     

  

Závěr: 

Vykázaná finanční hotovost souhlasí se zůstatky v pokladních 

knihách, pokladní denní limit není překračován. 
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Soupisky – výčetky finanční hotovosti jsou přílohou tohoto 

tištěného zápisu uloženého v kanceláři BDC. 

KK se dále v květnu zúčastnila zasedání P BD Cafourkova   

11. května 2015, kde se upřesňovaly informace o průběhu 

opravy střešního pláště a revitalizace vnitřních prostor domu. 

Diskutovalo se i o spokojenosti nebo nespokojenosti 

družstevníků, vlastníků o rychlosti provádění prací, dodržování 

termínů a v neposlední řadě opět i barvě a provádění nátěru 

zábradlí. KK souhlasí se závěry přijatými P BDC a souhlasí  

i s návrhem na případnou koupi a instalaci nových madel 

zábradlí, pokud by samotný nový nátěr madel nevyhovoval.  

Na zasedání 20. 5. 2015 jsme obdrželi vyhodnocenou anketu 

ohledně samootevíracích dveří, ankety se zúčastnilo cca 70% 

oprávněných a výsledek je 121 : 104 v neprospěch instalace 

samootevíracích dvěří.  

KK nechtěla zasahovat do probíhající ankety, ale s tímto 

závěrem se celá KK celkem ztotožňuje. Jedny dveře pro celý 

dům nic nevyřeší a instalace pro každý vchod je velice 

nákladná a bohužel není zaručeno, že se k tomuto zařízení 

bude každý chovat s patřičným respektem, to znamená, 

vyčkat až se dveře samy otevřou a zavřou, „nepomáhat jim“, 

protože jakákoliv jejich oprava je velice nákladná a máme 

obavy, že případné opravy by časem převýšily i náklady na 

pořízení.    

Co se týká inventarizace majetku za rok 2014, v té kontrolní 

komise nezjistila žádné nedostatky. 

KK již také obdržela seznam dlužníků, účetnictví a daňová 

přiznání  DDC a SVJ za rok 2014.  

Dluhy vůči družstvu byly vyčísleny do konce měsíce března 

2015. 

Dluhy za nebytové prostora se od minulé kontroly snížily o 

29.869,-- Kč, jinak dluh činí 67.866,-- Kč a dluží stále stejní. 
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BDC – dluh činí 115.311,-- Kč, to je navýšení o 33.076,-- Kč a 

zjišťujeme, že noví nájemníci nám neplatí.  

Dluh u SVJ vzrostl činí 16.460,-- Kč a to je zvýšení o 9.003,-- 

Kč. 

Jména dlužníků jsou k dispozici u výkazů v kanceláři BDC a 

KK doporučuje dlužníky upomínat, upomínat a opět upomínat, 

protože zjišťujeme, že někteří dlužníci nejsou o svých dluzích 

snad ani informováni.  

Ovšem ke dnešnímu dni bude situace o něco jiná, někteří 

dlužníci mají přeplatky, o které se jejich dluh o vykázaný  

přeplatek sníží a ke konečnému řešení navrhujeme po 

opětovném upomenutí a vyzvání k zaplacení přistoupit 

k vymáhání dlužných finančních částek třeba již i exekuční 

cestou.  

Ohledně účetnictví BDC a SVJ, jež je uloženo v pěti plných 

pořadačích se zmiňujeme prozatím pouze okrajově, kontrola 

není ještě dokončena, ale již teď jsme zjistili závažné 

nedostatky, které by zajisté nepotěšili kontrolní orgány např. 

z FÚ aj. nebo jiné neobeznámené naší problematikou.   

 Nejprve bychom chtěli připomenout, že 15. 4. 2014, tedy více 

než před rokem jsme si schválili platnost dokumentu „Oběh, 

kontrola a úschova účetních dokladů“. Schválili jsme si jej 

sami pro sebe, ale ani my, ale ani fa SBDSM, k se jim nijak 

moc neřídí. Jinak by nemohly být proplaceny a zaúčtovány 

doklady, jež postrádají základní předepsané náležitosti pro  

účetní doklady. 

A odporují i zákonu samotnému zákonu o účetnictví. 

KK zjistila, že cca 75% dokladů je „zralých“ k doplnění 

podpisů odpovědných osob, dále je třeba doplnit objednávky 

prací, někde doplnit číslování, schválení aj.   

Po telefonické dohodě s p. předsedkyní P BDC, která přislíbila 

nápravu v nejbližších dnech, se KK dohodla, že následnou 
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kontrolu provede v v příštím období, pravděpodobně již 

v měsíci červnu. 

Předseda KK dále vypracuje pro členskou schůzi zprávu o 

činnosti KK od minulé členské schůze, kde bude apelovat i na 

zástupce SBDSM, aby informovali i své pověřené pracovníky, 

že dle  „Oběhu“ jsou povinni se mimo zákona o účetnictví řídit 

i jím. 

KK se zúčastní 26. 5. 2015 členské schůze, předseda KK bude 

členskou základnu informovat o činnosti KK za měsíce 

prosinec 2014 – květen 2015.    

   

Zapsal: Peroutka v. r.    
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Zapsal:  Peroutka 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       

 

 

 

 

       


