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Z  á p i s    

 ze  schůze  KK  konané dne  15. července 2020.  

Přítomni: pp. Peroutka, Siváková, Šebestová 

 

KK se zúčastnila zasedání P BDC dne 13. 7. 2020. Na jednání se 

„vetřel“ zástupce firmy Alkion, jež nám cca 30 minut prezentoval 

jejich činnost na čištění odvětrávacích stoupaček, dezinfekce aj.  Na 

v závěr jeho vystoupení, kdy nás upozorňoval, že stoupačky zcela 

jistě nebyly 45 let čištěny a hrozí zahoření, devastující požár atd.  si 

P BDC objednalo na ukázku vyčištění jedné šachty.   /Snad aby mělo pokoj. 

Kde a jakým způsobem bude stoupačka vybrána, není jasné/. Pokud bychom se rozhodli 

nechat vyčistit celý dům, musely by tuto akci schválit 

pravděpodobně schůze, protože by to nebyla levná záležitost.  

K bodu 3, kontrola úkolů vyplynulo objednání prozvučnosti bytů, /jež 

také nebude levná záležitost a  KK  není zcela jasné, proč jej máme hradit my, 

tak jako budeme hradit posudky na okna. /KK pro svoji potřebu vybrala 

z účetnictví některé, stále stejné konkrétní byty, do kterých se za opravy již nainvestovaly 

nemalé částky finančních prostředků a situace se nelepší/.  

Z dalších úkolů jsme se nepohnuli, u některých již léta, ani o píd, jmenujme 

plynovou kotelnu, plynovou přípojku, kontejnerová stání, problém 

s bytem pana Hájka, problémy s venkovními schodišti, na ulici 

Cafourkovu, která je v dezolátním stavu a ještě asi dlouho bude, si zvykáme 

a tak to s našimi naplánovanými úkoly jde měsíc od měsíce a ubíhá  

rok za rokem.  Nelze ale toto všechno klást za vinu pouze představenstvu.  

Kontrola účetnictví BDC a SV  za rok 2019 není ještě stále z pohledu 

KK doplněna, inventura taktéž, nemůžeme se dopátrat několika 

docela významných položek, nevíme, kde jsou  některé evidované 

věci uloženy atd. Úkol tedy trvá, ale KK je toho mínění, že inventuru 

by neměla z velké části vykonávat KK, jmenovitě ponejvíce paní 

Siváková, ale KK by měla pouze potvrdit správnost inventury, kterou 

by měla vyhotovit inventurní komise. K tomuto bodu sdělujeme, že 

KK se setkává i s problémem čerpání dovolené u našich 

zaměstnanců.       

 Dle ZP č. 262/2006 Sb. ve znění od 1. 6. 2020, kdy § 217 zákona mj. 

říká, že dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle 



C 
C 

 

    Bytové 

        Družstvo 

             afourkova 

                                          K  O  N  T  R  O  L  N  Í     K  O  M  I  S  E 

 

 

Bytové družstvo Cafourkova                         www.cafourkova.cz 

Sídlo: Praha 8, Cafourkova 523/7, PSČ 18100                                     e-mail: cafourkova525@seznam.cz 

IČ: 24727300                                  ID datové schránky: du8ts6q 

zapsáno u Městského soudu v Praze pod spis. zn. Dr 7522  

písemného rozvrhu čerpání dovolené… /KK nespatřila od P BDC ještě nikdy 

plán dovolených svých zaměstnanců./   Při určení rozvrhu čerpání dovolené  je 

nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a oprávněným 

zájmům zaměstnance, praví dále mj. zákon.  KK je toho názoru, že 

nemám-li splněné pracovní povinnosti a tou jednou pro nás fyzická 

inventura je, nemohu do splnění úkolu  obdržet od zaměstnavatele 

neplánovanou dovolenou.   

Dne 13. 7. 2020 proběhly i fyzické kontroly příručních pokladen. 

Stav pokladny BDC    -   hotovost    12. 971,--  Kč 

                           SV    -   hotovost         952, --  Kč. 

Pokladnami proběhlo minimum operací a pak ještě jeden finanční 

přesun z pokladny do pokladny. Vykázaná finanční hotovost souhlasí 

se zápisy v pokladních knihách. Výčetka hotovosti bude přiložena 

u tištěné formy tohoto zápisu. Limit denní pokladní hotovosti není 

překračován.  

Dluhy – Seznam nebyl doručen, bude upřesněno v zápisu ze 

srpnového zasedání, které se bude konat 17. srpna 2020 a zasedání 

KK se bude konat 19. srpna 2020 od 17.00 hodin. 

Členské schůze se mají v KD Krakov konat dne 16. září 2020.  

Snažíme se doufat, že bude usnášeníschopná a přijde na ní 

dostatečný počet účastníků.  

Zprávu o činnosti KK vypracuje a přednese předseda KK, nebude tak 

obsáhlá jako v jiných letech z důvodů časových, protože program, 

tak jak byl v předstihu nadnesen, již nyní atakuje hranici 3 – 4 hodin 

jednání.  

Kontrolní komise pracuje v současnosti jako tříčlenná, nemáme 

žádného náhradníka nebo náhradnici. Pokud by měl kdokoliv ze 

členů zájem o práci v KK a být náhradníkem, nechť kontaktuje 

kancelář družstva.  

 

Zapsal:     Peroutka  Jiří v. r.  
                    předseda KK 


