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Zápis ze schůze KK konané dne 20. ledna 2016 

 

Přítomni:   Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana 

                 host:   Vodička Petr 

 

Celá KK se dne 18. 1. 2016 zúčastnila zasedání P BDC, které vedl 

pan Martin Tesař. 

Prvním bodem schůze,  který  P BDC projednávalo, byla osobní 

stížnost paní Humplové, která se dostavila osobně s přítelem a 

stěžovala si na hrubé chování správce domu p. Šebesty vůči ní, při 

vyřizování své záležitosti ohledně poruchy topení. Údajný incident 

se udál v kanceláři správce domu v měsíci prosinci 2015.  

P BDC stěžovatelku p. Humplovou vyslechlo a pověřilo pana 

místopředsedu Kováříka k bližšímu prošetření výše uvedené 

události. U celé nahlášené události nebyl ovšem žádný svědek, 

takže pan místopředseda Kovářík pravděpodobně vyslechne tvrzení 

proti tvrzení dvou zúčastněných osob a na příštím zasedání P BDC 

podá zprávu a návrh na případné opatření, abychom se podobné 

stížnosti příště vyvarovali. 

Dále P BDC jednalo o dokončení výměny kompenzátorů, přípravě 

nových Stanov SV a u tohoto bodu se KK přiklání k tomu, aby návrh 

Stanov SV připravila specializovaná firma. 

Problém s dlužníky jsme prozatím, dle zprávy paní předsedkyně , 

vyřešili předáním agendy dlužníků p. JUDr. Novotné, která přistoupí 

k vymáhání a dalším právním úkonům vůči dlužníkům. 

Samotná KK ke dnešnímu dni neobdržela celkový sumář dlužníků 

k 31. 12. 2015, ale nesouhlasíme s nadneseným řešením vymáhání 

dlužných částek systémem splátkových kalendářů dlužníků, tuto 

eventualitu odmítla již i členská schůze, sami dlužníci měli 

dostatek času se spojit a řešit své pohledávky s P BDC nebo i 

s SBD Severní město.  

Dle poslední zprávy, kterou KK poskytla místopředsedkyně  
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p. Siváková se dluhy neplatičů výrazně snížily, což je potěšitelné 

zjištění, celková dlužná částka k 31. 12. 2015 činí 146.002,-- Kč, 

z toho dluhy členů BDC činí 138.727,-- Kč a „vlatníků“ 7.275,-- Kč 

P BDC dále na svém zasedání neočekávaně rozhodlo i o instalaci 

dvou systémů  automatického otevírání vstupních vchodových 

dveří.  

Samotná investice dvou otevíračů bude činit okolo 120.000,-- Kč, 

snad i více  a je i v kompetenci P BDC ji schválit. Ale o samotném 

řešení s instalací  automatických otevíračů dveří již proběhla i 

neúspěšná anketa,   jednala o tomto řešení i členská schůze a ta 

tuto instalaci zamítla jako zbytečnou, protože nic nevyřeší, jedny 

dveře se sice otevřou, ale další a další jsou již klasické, na kliku. 

Na členské schůzi se i konstatovalo, že vynaložené náklady na 

otevírače nebudou adekvátní celkovému výsledku a to jsme ani 

nebrali v potaz, jak jsou tyto systémy nešetrným zacházením 

náchylné k poruchám   a  tím i k častým, ne zrovna levným 

opravám. KK tedy doporučuje s konečným rozhodnutím posečkat 

na vyjádření členské schůze, jež by se měla konat v měsíci květnu.  

KK vzala na vědomí i zprávu p. Mgr. Holého o další vlně převodu 

bytů do OV, dále informace o přípravě revitalizace vestibulů 

v návaznosti na výměnu výtahů a o přípravě výběrového řízení na 

uvolněný byt. Otevírání obálek s nabídkami proběhne 18. 2. 2016  

a kontrolní komise bude u tohoto aktu také přítomna.    

Kontrolní komise urgovala u p. místopředsedy Kováříka dohledání, 

předložení a založení originálu smlouvy do účetnictví v celkové 

hodnotě 2,904.440,-- Kč fy AT Complet, která v našem domě 

prováděla výměnu elektroinstalace. Poté by již účetnictví za rok 

2014 mělo být kompletní a bez zjevných závad. 

S panem Ing. Tesařem bylo dohodnuto, aby elektronické zápisy ze 

schůzí P BDC byly na našich stránkách vyvěšeny, pokud to půjde, 

maximálně do 14 dnů od konání schůze.  
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18. ledna 2016 byla provedena kontrola finančních hotovostí  

v příručních pokladnách,  

pokladna BDC    11.475,-- Kč 

pokladna SV        1.576,-- Kč 

Zůstatky v pokladnách souhlasí s konečnými zůstatky v peněžních 

knihách, pokladní limity pokladen nejsou překračovány. 

Příští schůze KK se bude konat 17. února 2016. 

 

Zapsal:  Peroutka  v. r.   

 


