
Informace o jednání výboru leden 2020 
Výbor organizace-společenství vlastníků se sešel na své první jednání v roce 2020 
v restauraci Nautilus v 18,00 hod., dne 8. 1. 2020. 
Jednání byli přítomni Pavel Pokorný, předseda KK, Olga Mušková, účetní, Miroslav Sihelník, 
hospodář a Ján Bíly, předseda výboru. Z jednání byl omluven z pracovních důvodů tajemník 
Bc. Ondřej Fér. 
Výbor projednal následující záležitosti; 

1) Seznámil se s výsledky inventarizace hmotného majetku společenství. Konstatoval, 
že výsledky fyzické inventury jsou shodné s evidencí majetku uložené v dokumentaci 
organizace. Nebyly shledány žádné nesrovnalosti. Členové inventurní komise i 
předseda KK stvrdili výsledky inventury svým podpisem. Dokument bude předložen 
členské schůzi k informaci a následně uložen k dokumentaci za rok 2020. 
 

2) Výsledky inventury finančních prostředků organizace z důvodu zrušení účtu u České 
spořitelny a zavedení účtu v UniCredit Bank budou projednány na výborové schůzi 
dne 5. 2. 2020. 
 

3) Dále se výbor zabýval informací od Územního sdružení Děčín ve věci platby za 
členské příspěvky členů ČZS v souvislosti s novou strukturou platby. Bylo uloženo 
účetní vyzvednout u Územního sdružení 62 ks známek oproti zaplacení. V návaznosti 
na platby vlastníků v roce 2020 budou zpracovány platební dokumenty pro jednotlivé 
vlastníky. Je to však odvislé od předání podkladů od důvěrníků o brigádnických 
hodinách vlastníků za rok 2019. Zatím neodevzdal ani po urgencích podklady 
důvěrník Laskoš a v řešení je také informace o brigádách v působnosti důvěrnice 
Bělecké s tajemníkem Ondřejem Fér. Termín pro odevzdání přehledu brigád je trvale 
stanoven maximálně listopad-prosinec běžného roku. 
 

4) Předseda seznámil výbor o uložení hlavních dokumentů organizace za rok 2019 do 
archivu společenství u hospodáře Miroslava Sihelníka. 
 

5) Účetní informovala výbor o zrušení účtu organizace u České spořitelny a zavedení 
účtu a převod finančních prostředků k UniCredit Bank. Vše proběhlo bez problému a 
účet u UniCredit Bank je plně funkční. Číslo účtu je  1323622001/2700  

 

Za výbor: Ján Bíly, předseda výboru 

 

 

 


