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Zpráva KK za měsíc duben 2021, která se konala 27. 4. 2021 

od 15.00hodin. 

Přítomni: Peroutka Jiří, Siváková Marie, Šebestová Jana 

 

Původně se schůze KK měla konat dne 14. 4. 2021, ale protože 

nouzový stav se přetransformoval do platného pandemického 

zákona, schůzi jsme posunuli až na včerejší termín. Předseda 

KK se nezúčastnil zasedání P BDC, ač na něj původně dorazil, 

ale nebylo jasné, jakým způsobem se schůze uskuteční. Dnes, 

28. 4. 2021, jsme dostali do ruky zápis, že schůze se konala 

elektronicky. 

Dne 12. 4. 2021 paní Šebestová provedla fyzickou kontrolu 

pokladen, kdy v pokladně BDC je zůstatek 4.494,-- Kč a 

v pokladně SV 9.254,-- Kč. Obraty tento měsíc byly minimální, 

z pokladny SV se zakoupily za 819,-- Kč respirátory a do 

pokladny BDC byl příjem Kč 220,-- za nákup čipu.  

Stavy pokladen souhlasí se zůstatky v pokladních knihách a 

výčetka hotovostí bude, jako vždy, přílohou tištěné formy 

tohoto zápisu.  

Dne 27. 4. 2021, jsme před konáním schůze diskutovali i 

s předsedou BDC p. Kováříkem, s kterým jsme si osvětlili 

některé problémy, které jsme se dověděli až z dnešního jejich 

zápisu.  

Jinak ke dni konání KK jsme neměli ještě k dispozici 

účetnictví za minulý rok, aktualizovaný seznam dlužníků, 

inventurní seznamy, vyúčtování k bytovým jednotkám, plán 

dovolených není ještě stále vypracován a snad by šla i vylepšit 

komunikace, kdy správce čerpá týden dovolené, na dveřích je 

vystaven nápis „DOVOLENÁ“ a už nevíme kdo jej zastupuje a 

ani na internetových stránkách není ani zmínka. Ani k náhledu 

letošního rozpočtu jsme se ještě nemohli vyjádřit.  
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Pan předseda BDC nám sdělil možnosti konání členských 

schůzí, které by se měly konat někdy v měsíci červnu. Tam by  

mělo být schváleno hospodaření za minulý rok, rozpočet na 

tento rok, plán investic a další dokumenty.  

V současné době nás čeká budování plynové přípojky, 

představenstvo BDC dále schválilo budování elektrických 

pohonů dveří, čištění výtahů, výměnu rohoží za čistící zóny, 

kontejnerová stání snad již budou taktéž v dohlednu aj. 

Kontrolní komise ale upozorňuje, že naše finanční zásoba není 

bezedná a je nutno vážit, co je pro družstvo prioritní nákladem 

a která investice by ještě nějaký čas posečkala. Hlasování o 

revitalizaci objektu bylo odloženo, ale na druhou stranu, čím 

déle se bude posouvat termín výstavby, tím více se 

revitalizace prodraží.  

Protože v tomto měsíci již ke kontrolování nic nebylo, 

předseda KK konstatoval, že se sejdeme snad ve zdraví na 

květnovém zasedání P BDC a na naší schůzi. 

      Zapsal: Peroutka   Jiří  v. r. 


