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Zpráva KK ze schůze konané dne 11. listopadu 2020.               
 

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

Kontrolní komise se sešla fyzicky dnešního dne  na krátkém pravidelném 

zasedání během nouzového stavu.   

Schůzi zahájil předseda a protože jako jediný se za KK zúčastnil, vzhledem 

k omezení zasedání P BDC, jež zasedalo 9. 11. 2020 podal o něm členkám 

KK zprávu. Zasedání samo mělo naplánováno 12 bodů jednání.  Z nich, co 

KK ponejvíce zaujalo bylo, že navýšení rozpočtu stavby plynové přípojky 

nebude tak markantní, jak bylo dříve avizováno, ale bude daleko nižší, 

navýšení bude pouze o případné vícepráce. Práce na přípojce začnou ale 

pravděpodobně až v měsíci březnu 2021. Byla diskutována i roky námi 

naplánovaná kontejnerová stání, vyplývá pro nás dle poslední informace 

nutnost jednat s TSK, ale až po kolaudaci nynější stavby ulice Cafourkova. 

Čeká nás i revize elektro spol. prostor v domě   a P BDC bylo konstatováno, 

že proběhla opětovná, již třetí dezinfekce domu. K této akci  předseda 

jménem KK nanesl námitky a připomínky  již před uskutečněním celé akce. 

Další, již třetí dezinfekce, se nám jevila jako nehospodárné plýtvání 

finančními prostředky a pokud je dům pravidelně uklízen, vytírán a pokud 

obyvatelé domu dodržují doporučená a nařízená hygienická opatření, je 

malá možnost nakažení virem v domě. Touto akcí jsme pouze podpořili 

firmu provádějící dezinfekci opět cca 30.000,-- Kč a nemůžeme doufat, že 

dům se stane sterilní.  Vynaložené finanční prostředky šly využít zcela 

jistě smyslplnějším způsobem. A firem nabízející různé služby, odvolávající se na Covid, 

se vnucuje a nabízí čím dál více./  

Byla podána i průběžná zpráva o hlasování per rollam, které bude 

ukončeno 15. 11. 2020 a aktuální zprávy o reklamách na domě. 

Směrnice k vedení účetnictví byla P BDC odsunuta až na prosincové 

zasedání, p. Mgr. Holý tuto projedná s Ing. Podhráskou. A pro tento rok 

byla jmenována inventurní komise ve složení pp. Dvořáková, Šebestová, 

Dziak. Další informace o jednání budou uvedeny v zápise z P BDC.   

9. 11. 2020 byla provedena kontrola příručních pokladen, stav v pokladně 

BDC činí 6.451,-- Kč  a v pokladně SV 7.638,-- Kč. Do pokladny BDC  za 

minulé období přibyla pouze platba za potvrzení a z  pokladny SV se platily 

výdaje v Kč 1.348,-- Kč / pila, věšák do úkl. místnosti a páska a pytle do 

košů/. Vykázaná hotovost souhlasí se zápisy v pokladních knihách, nebyly 
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zjištěny závady a výčetka hotovostí bude přílohou tištěné formy tohoto 

zápisu. 

KK měla v plánu nahlédnout a sumarizovat přehled dluhů a dlužníků, 

aktualizované seznamy jsme ale do dnešního dne bohužel neobdrželi a tak 

jen doufáme, že SBD SM pravidelně dlužníky upomíná, eviduje, tak jak jim 

to vyplývá s mandatorní smlouvy a časem snad P BDC začne tyto dluhy 

razantně vymáhat.  

Příští schůze KK je naplánována na 9. prosince2020 , P BDC bude zasedat 

dle plánu práce 7. prosince 2020 a někdo ze zástupců KK na ni bude zcela 

jistě přítomen.    Plán schůzí KK pro rok 2021 bude upřesněn po zveřejnění 

schůzí P BDC.  

Předseda KK členkám poděkoval za účast a schůzi v 17.50 hodin ukončil.  

 
Zapsal: Peroutka   Jiří 
       -  předseda KK 


