ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU 24. 3. 2022
konané formou elektronické konference ve dnech 24. 3. - 31. 3. 2022
PROGRAM:
1. Účast a schválení zápisu z minulé schůze
bez připomínek
2. Kontrola úkolů
a) Průběžně upomínat dlužníky – trvale; dr. Kotačková podala informaci
b) Rozeslány upomínky na dlužné částky ve výši 32.798,00 Kč. Celkově je na účtu
záloh přeplatek ve výši 13.858,00 Kč (někteří členové SVJ platí dopředu nebo vyšší
než předepsané zálohy).
c) Kontrola účetnictví: pí. Doležalová – probíhá
d) Potvrzení ke srážkovým daním, daňová přiznání, výkazy pro zdravotní pojišťovny:
ing. Nátrová, dr. Kotačková – probíhá
e) Příprava vyúčtování 2021: (dr. Kotačková, Ing. Hrdý) – splněno
f) Distribuce vyúčtování 2021: zástupci vchodů – probíhá
g) Zaslání do ČS údaje hospodaření SVJ za rok 2021-Martinková splněno

3. Nové úkoly
a) Příprava výroční schůze 2022:
1. Objednat sál na výroční schůzi shromáždění: dr. Alazani
2. Distribuce pozvánek: zástupci vchodů, (nejpozději do 19.4.2022)
3. Program, body k jednání, podklady k zápisu: Dr. Kotačková
4. Revize + plánovaná údržba a opravy 2022/2023: Ing. Hrdý, Dr. Kotačková
5. Hlasování, technické zajištění: Ing. Hrdý
6. Zápis: pí. Martinková
b) Kontrola střechy: Mgr. Mucha
4. Správa
- měsíční prohlídky objektu: viz výkazy o kontrole technického stavu
Hotovostní výdaje k proplacení:
290,00 Kč – poštovné
5. Finanční info (viz příloha 1.)
Pohledávky (dlužné zálohy): 32.798,00 Kč
Stav na bankovních účtech k 28.2.2022: 4.499.575,79 Kč

6. Různé


V příštích měsících proběhne rekonstrukce výdechu VZT kolektorové infrastruktury
u severního vchodu 2488. Práce bude zajišťovat společnost Kolektory Praha, a.s.,
doba trvání prací je dle plánu 20 celých dní v průběhu 03-06/2022.

Termín příští schůze: září 2022

Příloha č. 1 - Přehled nákladů hrazených od 1.2.2022 do 28.2. 2022.
Datum
zaúčtování
25.02.2022
25.02.2022
20.02.2022
20.02.2022
20.02.2022
16.02.2022
15.02.2022
14.02.2022

Odchozí
částka
-4 500,00
-2 000,00
-8 500,00
-7 522,50
-8 000,00
-228 850,39
-3 400,00
-202,00

Zpráva pro mě
daň srážková
úklid II
správa 2
zimní úklid
úklid I
teplo - leden 2022
měsíční kontroly domu SVJ Petržílkova
telefon SVJ

