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Zápis ze schůze kontrolní komise bytového družstva dne 19. 4. 2010 
 

Přítomni: Daniel Chalupecký, Pavla Čechová, Ivana Pavlová 

Za SBF: Ing. Kafka, Ing. Kocková, Ing. Portová 

 

Schůze pro kontrolu účetnictví roku 2009, předchozí schůzka kontrolní komise pro přípravu byla 

14. dubna (nebyl jsem přítomen). 

Probírané body: 

a) Loňské smlouvy na úklid – dohody s jednotlivými lidmi, se na SBF nevrátily. Pan Kafka 

upozorňuje, že dosud nebyly korektně vypovězeny smlouvy za úklid s panem Moravcem! 

b) Pan Kafka potvrzuje, že po výroční schůzi družstva v pořádku dostal směrnice. 

c) Pro SBF je nutné dodat aktuální seznam důvěrníků, protože v tuto chvíli jej nemá. Má pouze 

seznam pro vyplacení náhrad za rok 2008. Probíráme možné postupy hodnocení důvěrníků 

kvůli výplatě náhrad. 

d) Paní Kocková prohlíží přehled účetních souvztažností, který má k dispozici kontrolní 

komise. Bude je aktualizovat, je tam změna v účtování hypoték. 

e) Paní Portová konzultovala s p Chalupeckým přístup do internetového prohlížení účetnictví. 

Zjistila chybu, kdy nejde prohlížet vyúčtování, tu bude konzultovat s administrátory 

aplikace. 

f) Kontrolní komise si vyžádala kopii faktury na dvě sekačky, které koupil v roce 2009 pan 

Dušek. Podle ní budou inventarizovány kontrolní komisí, která je dosud neviděla. Pan Kafka 

uvádí, že k tomuto nákupu nakonec nedošlo. To bylo ověřeno náhledem do účetnictví. 

g) Pan Kafka upozorňuje, že ve vyúčtování za rok 2009 již přejdou náklady na servis a provoz 

výměníků do položky podílových nákladů, které tím pádem výrazně narostou. Samozřejmě 

o tuto částku se sníží náklady na teplo. 

h) Kontrolní komise se zabývá otázkou dlužníků. Paní Pavlová se ptá na hranici, kdy je možné 

člena družstva – dlužníka vypovědět z bytu. Pan Kafka uvádí, že to vyplývá z nájemní 

smlouvy a družstevních stanov. V zásadě již dlužník se dvěma a více nezaplacenými 

splátkami je možné vypovědět, primárně se však řeší domluvou splátkového kalendáře. 

Upomínací poplatky (poštovné a poplatky dle stanov) jdou na vrub dlužníka a jsou uhrazeny 

v rámci splátek neb vypořádání členského podílu při vyloučení družstevníka. 

i) Pokud je dlužník vyloučen z družstva a potom se přece jen dohodne placení, které dodržuje, 

je další možností daného dlužníka požádat na výroční členské schůzi o vzetí zpět do 

družstva. Rozhodnutí v této věci přísluší jen členské schůzi. 

j) Probíráme s panem Kafkou postup vymáhání pohledávek včetně vyrovnání družstevního 

podílu při konečném vypovězení dlužníka. Pan Kafka také uvádí, že dluhy z ročních 

vyúčtování jsou řešeny v rámci dohody o převodu členství v družstvu, v podstatě nabyvatel 

podílu je ručitelem za prodávajícího člena družstva. 

k) Refinancování hypoték – družstvo je u ČMHB, družstevní hypotéky se refinancují obtížně. 

Nejbližší hypotéka v konci pětiletého cyklu je v srpnu tohoto roku. 

l) Paní Kocková upozorňuje na dosud nepřeúčtovaný přeplatek hypotečního poplatku – čísto 

účtu v účtové osnově 315010. Tento dosud nebyl vyřešen (přes doporučení kontrolní komise 

ve zprávě za rok 2007). Jde o 356081 Kč (viz bod 4c zprávy o hospodaření družstva). Ten 

rok probíhaly schůze po domech a jeden z nich se postavil proti. Celý tento bod se týká jen 

druhé etapy. 

m) V rámci rozpočtových úspor státu byla zrušena sleva na dani z nemovitostí pro novostavby. 

Družstvo jí letos bude platit také, bude cca 30.000 Kč, záleží na vyměření finančním 

úřadem. 
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n) Paní Kocková upozorňuje na možnost přeměny běžného účtu v bance na jiný tarif pro 

družstva, který bude výhodnější, nabízí se také možnost dosud vedené účty (2x běžný a 2x 

spořící vedené podle etap) spojit a ušetřit tak na poplatcích. I toto je otázka pro předání 

představenstvu. 

o) V průběhu schůze byla provedena namátková kontrola účetních dokladů 

I. Faktury přijaté 

- PFA 23-00066 ze dne 14. 4. 2009 od VIPA na částku 9.994,- Kč, výměna 

měřičů tepla (kontace 315/321) 

- PFA 23-00068 ze dne 22. 9. 2009 od p. Koláře na částku 18.687,- Kč, 

výměna čerpadla 

- PFA 23-00106 ze dne 8. 7. 2009 od p. Moravce , čerpadlo Široká 8+18na 

částku 7.047,- Kč 

- PFA 23-00157 na středisku 1502, p. Moravec motor čerpadla na Široké 12, 

3.552,- Kč 

- PFA 23-00168 na středisku 1502, JBC teplárenská 11/09, měsíční vyúčtování 

11/09 na částku 334.747,- Kč 

- PFA 23-00174 na úklidové práce u Tenisu 

- PFA 23-00173 (bez ruční poznámky pí Pavlové) 

- PFA 23-00141 

II. Pokladní doklady 

- PO2 22-00028 (kontace 315.018) ze dne 11. 5. 2009, záložní baterie 

k výměníku v domě 16, částka 1.660,- Kč. 

 

 

Závěr 
Schůze proběhla v pořádku, v jejím průběhy nebyly zjištěny nepravosti v účtování. Ke všem 

vzneseným dotazům obdržela kontrolní komise relevantní odpovědi. Přehled vzešlých úkolů viz 

níže. Setkání proběhlo v prostorách SBF cca od 14:30 do 17:00. 

 

Úkoly  
- dořešení výpovědi smluv o úklidu s panem Moravcem (zajistí Chalupecký) 

- Upozornit představenstvo na nutnost vytvoření písemného seznamu důvěrníků s kontakty, 

nejen rozpis náhrad jak byl předán po poslední členské schůzi (zajistí Chalupecký) 

- Upozornit představenstvo na nutnost učinit rozhodnutí ohledně přeplatku poplatků 

z hypotéky dle bodu L zápisu (zajistí Chalupecký) 

- Paní Kocková dodá kontrolní komisi aktuální účetní souvztažnosti (pí Kocková, SBF) 

- Paní Portová zajistí s administrátory aplikace INTEGRI plnou funkčnost webového 

přístupu; nelze dělat např. vyúčtování za celé účetní středisko (pí Portová, SBF) 

 

 

Zapsal: Chalupecký 

 


