
Zápis z jednání kontrolní komise BYTOVÉHO DRUŽswA MĚSTA

CHEBU se sídlem Cheb, K Nemocnici2491t32, lčo 263563í7

ze dne 29.11.2007

Místo konání : v prostorách společnosti Terea Cheb s.r.o.

Přítomni za členy kontrolní komise : Bc.Regina Navrátilová, Rudolf Platzer, Václav Černý

Proqram iednání : kontrola hospodaření BDmCH

Na základě pověření představensfua býového druŽsfua provedla kontrolní komise kontrolu
hospodaření BDmCH, přičemŽ se zaměřila především na porovnání předepsaných a vybíraných
záloh se skutečnými náklady, na podrobnější rozbor evidenčních listů a znění stanov BDmCH. Na
základě toho byly zjištěny tyto skutečnosti :

1)
V Přehledu účetnictví, zpracovaném firmou Terea Cheb, s.r.o., jsou stále uvedeny dva Účý, vedené
u Komerční banky, přičemŽ na jednom z nich nejsou vedeny Žádné fin'prostředky ani pohyby.
Je třeba prověřit' zda je tento účet č.: 8819180237l 100 jen nečinný nebo je opravdu zrušený.

2)
Při porovnání poloŽek ..náklady druŽstva" a ..Wnosy druŽstva" jsme došli ke zjištění, Že skutečné
náklady jsou přibliŽně o 1S0tis.vyšší, neŽ výnosy. CoŽ můŽe být ovšem dáno tím, Že jsou v nákladech
uvedeny i odměny členů představenstva a kontrolní komise BDmCH' Dle názoru kontrolní komise
patří výplata představenstvu BDmCH do nákladů, placených*e-fondu--ql9v, protoŽe na toto je
samostatně vybíráno částkou na správu BDmCH (viz.evidenční list). Je nutné si ujasnit, zda se tento
přesun ýká také odměn pro kontrolní komisi.
PřičemŽ v plánování nákladů na odměny je třeba počítat s výší odměn včetně odvodů na FÚ.

3)
Další poloŽkou je fond oprav ' Zde kontrolní komise konstatovala, Že předpis do fondu oprav je
dostatečný a plně kryje vynaloŽené náklady, včetně tvorby rezervního fondu.
U předpisu záloh na daň z nemovitosti je potřeba zjistit, zda tuto daň platí skutečně celou BDmCH,
příp.Město Cheb nebo zda se o Úhradu dělí podle vlastnického podílu (40 a 51%o). Podle zjištěných
skutečnostíje poté potřeba upravit příslušný předpis záloh.

a kdy se hradí na pojištění bytového oo'uZ nákladů nebylo moŽno zjistit, jaká výše fin.prostředků
K Nemocnici 32. Prosíme o ujasnění.
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lpoloŽky ,,Úklid společných prostor" by bylo vhodné rozhodnout, zdajde o náklad z fondu oprav, na
lteÚ by se ale v tom případě měla vybírat také určitá částka v poloŽce předpisy do fondu oprav,
nebo zda jde o sluŽbu a na základě tohoto rozhodnutí poté Účtovat. Kontrolní komise navrhuje vybírat
na Úklid částku rozpočítanou dle počtu osob v kaŽdém bytě.

4)
Položky nákladv a předpisv sluŽbv isou V současné době celkem Vyrovnané. ProtoŽe se však od
nového roku očekává avízované zdraŽování a zima pravděpodobně nebude tak mírná, jako ta
minulá, doporučuje kontrolní komise navýšit předpisy na sluŽby a to takto :

. zálohu na vodu navýšit minimálně o částku, o kterou se bude zdraŽovat, tj.min.o 4%

. teplo navýšit nejen o částku, o kterou se bude zdraŽovat, ale také o zvýšené náklady, pokud
nebude mírná zima- tj'min.o částku 100tis.Kč

. u poloŽek uýtahy a spol.elektrika, nedosahuje výše předpisu skutečnou rnýši nákladů, proto je
třeba tyto poloŽky nauýšit - tj.dorovnat dle výše skutečných nákladů

5)
Kontrolní komise doporučuje provést mírné úpravy v evidenčních listech, kvůli větší přehlednosti a
srozumitelnosti.

o částku splátka Úvěru sloučit s částkou další členský vklad, pod jednotným názvem splátka Úvěru
o poloŽku ostatní nájem (která je v event.listu 2x) v jednom případě nazvat správa BD a v druhém

rezerva
o poloŽku daň z nemovitosti (pokud nebude vybírána) - zrušit ji úplně či přiřadit k některé další

poloŽce

6)
Ve stanovách BDmCH je třeba provést Úpravy:

o v části, pojednávající o majetkové účasti fie napsána pouze pro ty, kdo platili zákl.čl.vklad 3o%,
ale nejsou zde zohledněni ti, kteří platili uŽjen 10o/o)

ov části pojednávající o fondech, které je BD povinno zřídit
. od počátku měl být zřizen nedělitelnÝ fond, do kterého mělo být převedeno 1Oo/o Ze

základního kapitálu a pak kaŽdý rok 10% ze zisku - je třeba tento fond dodatečně zřídit a
příslušné částky na něj převést

o finance, určené k úhradě splátky úvěru mají být shromaŽďovány v tzv.pořizovacím fondu
o fond oprav je vedený správně, ale je třeba ho, v souladu se stanovami, přejmenovat na

tzv.provozní fond

Zapsala : Bc.Regina Navrátilová
Dne : 29.11.2007
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