
Zápis z jednání představenstva BDTC7 4/2018 

konaného dne 19. 2. 2018 od 18.00 do 20.00 hod v kanceláři BD 
 

Přítomní  

za výbor BDTC7:  Žabka, Kalaš, Čížková 

za kontrolní komisi BDTC7:  Svojtka, Sadílková 

 

Program: 

 

1) Předání podkladů BD od předchozích členů představenstva 

a. V. Žabka se zkusí domluvit s p. Sokolovskou na předání příští týden v pondělí 

26.2.2018. Předání se budou účastnit i členové KK BDTC7. 

b. Dále bude domluveno předání s dalšími bývalými členy představenstva – p. 

Mikátem a p. Kalašem 

 

2) Se členy KK BDTC7 byl řešen stav pokladny od předchozího představenstva. 

a. V pokladně chybějí některé doklady. Jejich předání bylo urgováno M. Čížkovou. 

b. P. Svojtka by rád ověřil, zda by ke každému výdaji z pokladny neměl být ručně 

vypsán i výdajový doklad. M. Čížková ověří u paní Masojídkové ze společnosti 

Vaše Domy. 

 

3) Smlouva se společností Vaše Domy, s.r.o. 

a. P. Kuta ze společnosti Vaše Domy zaslal zpět upravený návrh smlouvy. 

b. Byly zapracovány změny, které byly navrženy představenstvem po domluvě s KK 

BD. Nebyla zapracována jediná změna ohledně zpracování mezd – nebude 

zahrnuto v měsíčním tarifu. 

 

Hlasování: Souhlas se zněním návrhu smlouvy, který zaslal zpět pan Kuta ze 

společnosti Vaše Domy s.r.o.:  

 

Pro: 3 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

 

S návrhem souhlasila i Kontrolní komise BDTC7. 

 

4) Kontaktní informace na členy představenstva BD 

a. M. Čížková představila návrh kontaktních informací na členy představenstva BD a 

hlavních dodavatelů, které budou vyvěšeny na nástěnkách domů. Během tohoto 

týdne budou vyvěšeny. 

5) Bylo zasláno roční vyúčtování daně ze závislé činnosti na FÚ pro Prahu 5. 

 

6) Projednání možnosti zaměstnat p. Sokolovskou na zastupování u soudu ve věci soudu 
s panem Mairychem 

a. P. Sokolovskou po konzultaci s paní právničkou bohužel není možné zaměstnat na 
zastupování u soudu, musela by se jednání účastnit pouze jako veřejnost. U 
jednání soudu je možné mít pouze jednoho zástupce, kterým je p. právnička 
Průchová. 
 



7) Bude nutno vyřešit účetní závěrku a podání daňového přiznání za rok 2017 

a. M. Čížková kontaktuje p. Masojídkovou a zjistí od ní informace k následujícím 

tématům: 

i. Termíny a zajištění podkladů pro účetní závěrku 

ii. Termíny a zajištění podkladů pro daňové přiznání 

   
Zapsal: V. Žabka 

Ověřil: V. Kalaš 

 


