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Z  Á  P  I  S    

  z e   s c h ů z e ,   k t e r á   s e   k o n a l a     

d n e    1 7 .   z á ř í    2 0 1 4 od 17.00 hodin.  

 

Přítomni:  pp.  Peroutka  Jiří,  Siváková Marie, Šebestová  Jana 

 

KK se zúčastnila zasedání P BD dne 15. září 2014, kde se mj. 

projednávaly body jednání ohledně kompletní opravy střechy, nových 

stanov BD, odkupu pozemku, příprava výběrového řízení na opravu a 

vymalování vnitřních prostor domu a dále nabídka prodeje dvou bytů. 

K výše uvedeným bodům KK nemá připomínky. 

      

P BD se na základě podnětu KK a stížnosti p. Jazvinské zaobíralo 

údajnými problémy s výtahy, které jsou poruchové a občas nebo některé 

i často nejezdí. Zjistili jsme, že u výtahů je prováděn pravidelný servis 

smluvními firmami, nahlášené opravy jsou prováděny v kratších 

termínech, než jsou dány smlouvami se servisními firmami. /stříbrný 

servis Schmidt & Sohn, Schindler Ottis/.   

Představenstvo BD do budoucna plánuje postupnou obměnu stávajících 

výtahů, dle fondu oprav schválených členskou schůzí. 

Na prosincové členské schůzi bude otázka výtahů zmiňována ve zprávě 

kontrolní komise. 

 

KK se zaměřila na problém dlužníků v roce 2014 a konstatovala, že dluhy 

v letošním roce neklesají, ba naopak, což není dobrý signál vůči usnesení 

minulé členské schůze, že veškeré dluhy musí  být splaceny do 31. 12. 

2014 a  poté již PBD nebude povolovat žádné splátkové kalendáře a tyto 

pohledávky vůči družstvu se budou právní cestou vymáhat. Do vývěsních 

skříněk bude dáno upozornění o této skutečnosti a o tomto usnesení. 

Správcovská firma Severní město zašle dlužníkům upomínky a 

místopředsedkyně KK p.  Siváková do příštího zasedání P BD a KK 

vyhotoví rozbor k seznamu dlužníků.  
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P. Šebestová provedla kontrolu příručních pokladen ke dni  24. 9. 2014.    

  

Pokladna BD: 

 

3    1.000           3.000,-- 

1      500               500,-- 

7      200            1.400,-- 

1      100               100,-- 

1       10                  10,-- 

2         1                    2,-- 

Součet:               5.012,-- 

 

 

Pokladna SVJ 

 

2                  2.000       4.000,-- 

6                  1.000       6.000,--  

1                     500          500,-- 

9                     200        1.800,--  

3                      100           300 

6                        50           300,-- 

12                      20           240,-- 

6                        10             60,--      

7                          5             35,--   

6                          2             12,-- 

5                          1               5,-- 

Součet:                        13.252,-- 

Vykázané zůstatky souhlasí s pokladními hotovostmi.pokladní 

limit je dodržován. 

   Příští schůze se bude konat 15. 10. 2014 od 17.00 hodin 

Zapsal Peroutka  v. r. 
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Z  Á  P  I   S 

ze schůze KK, která se konala dne 15. října 2014 od 17.00 hodin. 

 

 

Přítomni: pp. Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana 

 

Členové KK se zúčastnili 13. října 2014 zasedání P BD 

Cafourkova, viz zápis z jednání P BD. 

K jednání a přijatým závěrům nemá KK připomínky.  

KK obdržela  k prostudování a posouzení návrh Stanov BD 

Cafourkova. Pokud k tomuto návrhu budeme mít nějaké 

připomínky nebo požadovat změny ve stanovách, tyto 

předneseme na jednání P BD Cafourkova dne 10. listopadu 

2014. 

KK ústy p. Sivákové sdělila své stanovisko, že navrhovaná 

částka 30.000,-- Kč za vyčištění šachet pod výtahy se nám zdá 

přemrštěná a že je třeba dále hledat firmu, jež by tuto zakázku 

provedla levněji. 

P. Siváková podrobně informovala KK a P BD o situaci 

v oblasti dlužníků a neplatičů na základě svého podrobného  

rozboru dle seznamu „neplatičů“. 

Dluhy nijak neklesají, PBD dlužníky bude upomínat, na 

internetové stránky BD a do skříněk budou dány výzvy a 

informace k zaplacení dluhů s následky možných sankcí.  

Předsedkyně BD p. Krčmářová informovala KK o probíhajících 

soudních sporech, KK vzala tuto informaci na vědomí. 

Předseda KK připraví do konání členské schůze Zprávu o 

činnosti KK za období od minulé členské schůze. 

P Šebestová zkontroluje koncem měsíce října příruční 

pokladny BD a SVJ s návaznosti na pokladní knihy. 
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Pokladními knihami prochází příjmy a výdaje v hotovosti, např. 

za poštovné, nájmy nebytových prostor, výběr pokuty, náklady 

za vyklizení bytu, zhotovení klíčů aj. /pokl. SVJ/ 

V pokladně BD položka nájemního, zápisné, platby za čipy, 

povolení za zasklení lodžie, platba za kurýra, poštovné, 

poplatky za pozemek, platby za kopírování aj. 

Výčetka  

 

SVJ 

5   1.000                5.000,-- 

1        50                     50,-- 

4        20                      80,--      

1        10                      10,-- 

1          1                         1 

Součet:                    5.141,-- 

 

BD 

 

 1         1.000           1.000,--           

 4           500             2.000,-    

 2           200               400,-- 

 1            100              100,-- 

 4             50               200,-- 

 7             20               140,-- 

 3             10                 30,-- 

18              5                 90,--    

6                2                 12,-- 

8                1                  8,-- 

Součet:                     3.980,-- 

 



CC  
C 

 

    BByyttoovvéé  
                DDrruužžssttvvoo  
                          AAffoouurrkkoovvaa  
                                                                KK  oo  nn  tt  rr  oo  ll  nn  íí        kk  oo  mm  ii  ss  ee  
 

 

 

BByyttoovvéé  ddrruužžssttvvoo  CCaaffoouurrkkoovvaa                                                  wwwwww..ccaaffoouurrkkoovvaa..cczz  

SSííddlloo::  PPrraahhaa  88,,  CCaaffoouurrkkoovvaa  552233//77,,  PPSSČČ  1188110000                                                                          ee--mmaaiill::  ccaaffoouurrkkoovvaa552255@@sseezznnaamm..cczz  

IIČČ::  2244772277330000                                                                    IIDD  ddaattoovvéé  sscchhrráánnkkyy::  dduu88ttss66qq  

zzaappssáánnoo  uu  MMěěssttsskkééhhoo  ssoouudduu  vv  PPrraazzee  ppoodd  ssppiiss..  zznn..  DDrr  77552222    

Vykázané zůstatky souhlasí s pokladními knihami, pokladní 

limit není překračován. 

Členové KK se zúčastní zasedání P BD Cafourkova dne 10. 11. 

2014 od 19.00 hodin, schůze KK se bude konat 13. 11. 2014 

dle plánu zasedání KK. 

Zapsal: Peroutka  v. r.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


