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Z  á p i s   ze schůze KK konané  dne 16. dubna  2019 

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

 

      Kontrolní komise se v pondělí od 19.00 hodin zúčastnila jednání 

P BDC, ke kterému jsme se v diskuzi na dnešní schůzi vrátili. 

Z dvanáctibodového programu jednání KK nejvíce oslovilo  

představování nabídek na rekonstrukci lodžií, kontejnerová stání, 

informace o průběhu stavu k výstavbě plynové přípojky a plynové 

kotelny a aktuální stav o opravě venkovních schodišť.   

Nabídky k rekonstrukci lodžií nám byly předneseny v různých 

variantách a i v různých cenových relacích od cca 12, 16, 37, 44 

milionů a bude záležet na nás, když už chceme budovat,  jakou 

variantu a kvalitu si zvolíme. Byli jsme upozorněni i na různá úskalí, 

že pokud si popřípadě zvolíme nejlevnější variantu, tak ta nám již 

nikdy neumožní provádět další stavební úpravy na domě. Více bude 

pravděpodobně uvedeno v zápisu ze schůze P BDC a poté vše 

diskutováno zcela jistě na členských schůzích 22. května.   

Na P BDC dále zazněla kritika fy Therm – ZB ohledně provedeným 

odečtům, kdy veškeré jejich výpočty musel překontrolovat a 

nedostatky napravovat p. Beran, náhradník do P BDC a KK se 

domnívá, že za provedenou práci by mu mělo být poskytnuto 

adekvátní ohodnocení. 

Pokud jsme u kritiky, KK kritizovala P BDC za pozdě vypracované 

zápisy z jejich schůzí a potvrzuje i oprávněnou stížnost  bývalé 

předsedkyně BDC, vážené paní Marcely Krčmářové, že chybí zápisy 

z členských schůzí za rok 2018. Tento problém evidujeme již delší 

časové období. 

KK souhlasí i s  pozváním stěžovatele pana Maršnera s paní 

Maršnerovou  na příští schůzi P BDC, aby se ke svým stížnostem 

osobně vyjádřili a zároveň bychom se rádi s nimi pokusili vyřešit 

jejich letitý dluh.   

Problém s bytem p. Hájka stále přetrvává, v bytě od první kontroly 

neproběhly skoro žádné pozitivní změny a KK souhlasí s návrhem 
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představenstva tento problém konzultovat s právníkem  a řešit jej  

v krajním případě i podáním návrhu na vystěhování. 

Dále jsme projednávali s P BDC program a návrhy pozvánek na 

schůze BDC a SV.  Z bodů programu se KK  se týká bod „Zpráva o 

činnosti KK od poslední členské schůze“, který vypracuje a na 

schůzích přednese předseda KK. 

  Kontrolní komise obdržela ze SBD SM seznam dluhů k měsíci únoru 

2019. Paní Siváková seznamy přenesla do svých materiálů a KK 

podala informaci, že dluhy činí celkově 106.909,-- Kč. Překvapilo nás 

pouze, že SBD SM nemá k výše uvedenému datu vedeny dluhy za 

nebytové prostory, které mají vedeny částkou 0,-- Kč, což je dle nás, 

pravděpodobně mylné a budeme to muset s SBD SM do termínu 

konání schůzí vyřešit a upřesnit. Nejeví se nám reálné, že by všichni 

dlužníci během jednoho měsíce zaplatili letité své dluhy. 

Paní Šebestovou byla provedena kontrola pokladen BDC a SV 

Stav hotovosti v pokladně  BDC    13.909,-- Kč 

                                               SV         998,-- Kč. 

Pohyby byly pouze v pokladně SV a to výdej – poplatek 2.000,-- Kč 

za výmaz p. Bezděka  a zápis p. Šebestové za KK do Obchodního 

rejstříku a 299,-- Kč bylo vydáno za nákup pily dýhovky. 

Stav v pokladnách souhlasí s účetními zůstatky v účetních knihách. 

Výčetka hotovostí bude přiložena k tištěné formě tohoto zápisu, 

který bude uložen v kanceláři BDC. Kontrolní komise nemá námitky 

proti podnětu paní Krčmářové, aby zápisy ze schůzí byly  

vyvěšovány do skříněk  BDC v přízemí domů. /Doufáme, že se tam 

nebudou tvořit přílišné fronty čtenářů./ 

S kontrolou příručních pokladen jsme tedy spokojeni, naopak 

nespokojenost vládne nad stavem účetních dokladů za 2. pololetí 

2018. Doklady jsme obdrželi ze SBD SM. Při prvotní kontrole paní 

Sivákovou byly označeny doklady, které nesplňují všechny účetní 

náležitosti, aby mohly být vůbec proplaceny. Bohužel byly, vybraní 

členové P BDC dokladům nevěnovali náležitou pozornost a zde 

nejde pouze o doklady, ale i o finanční toky. Na námi vybraných 

dokladech chybí podpisy schvalujících funkcionářů, objednávky a 
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rozpisy  prací, služeb, rozpisy materiálu a jsme toho názoru, že pro 

informaci by před proplacením faktury měla být i poznámka, že 

práce byly vykonány ve stanoveném termínu a kvalitě. 

Pořadač s označenými účetními doklady k opravě byl ponechán 

k dispozici p. Pavlíně Dvořákové, pracovnici kanceláře BDC a 

člence P BDC, aby zajistila spolu s předsedou P BDC p. Kováříkem 

doplnění chybějících náležitostí. Následná kontrola bude provedena 

na schůzi KK dne 15. května 2019 a s výsledkem budeme 

informovat ve zprávě KK i obě členské schůze, které se budou 

konat, jak již bylo uvedeno, 22. května 2019 od 18.00 hodin v KD 

Krakov a na kterou všechny oprávněné srdečně zvou i členové KK. 

Předseda KK poděkoval poté přítomným za účast a schůzi v 19.10 

hodin ukončil. 

 

Zapsal:  Peroutka v. r. 


