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Z á p i s  ze schůze KK konané dne 13.listopadu 2019. 

 

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

 

Kontrolní komise se zúčastnila 11. 11. 2019 jednání P BDC, které bylo 

zahájeno prezentací p. Almášiho, živnostníka, zabývajícího se opravami 

oken a pracemi okolo nich. Jeho nabídku k případným opravám a pracím 

jsme vzali na vědomí. 

Z pohledu KK P BDC navýšilo denní pokladní limit pokladny BDC z 5.000,- 

Kč na 10.000,-- Kč. Dále se dopracovávala anketa ohledně revitalizace 

objektu, a KK žádá obyvatele domu, aby této anketě věnovali patřičnou 

pozornost, protože odsouhlasená a vybraná varianta na dlouhá léta zcela 

jistě ovlivní kvalitu bydlení v domě.  Obdrželi jsme i informaci o 

prozatímní opravě schodišť,  o opravě Feřtekovy ulice a obratiště 

autobusů, která bude v termínu od 18. 11 do 5. 12. 2019 a přinese nám 

sebou další dopravní omezení, objížďky a posun autobusových zastávek.  

Inventarizace majetku BDC a SV bude provedena ke dni 31. prosince 

2019 a zpracována do 31. 1. 2020. Taktéž se diskutovalo o dodržování 

pracovní doby zaměstnanci a oznamování jejich nepřítomnosti na 

pracovišti. Bylo doporučeno písemnou formou na dveřích kanceláří 

v pracovní době sdělovat svoji nepřítomnost. Pan předseda přislíbil i 

zavedení knihy docházky. Vyskytl se na základě stížnosti i opačný 

extrém, že některým /málo/ obyvatelům vadí i přílišná přítomnost 

pracovníků na pracovišti, jmenovitě v kanceláři správců. V tomto případě 

souhlasíme s tvrzením zaměstnanců, že ohledně provozu domu je stále 

co řešit a ne všechny činnosti a práce lze dokončit v úředně stanovené 

pracovní době. /Nebudeme tedy zaměstnance vykazovat z pracoviště mimo jejich 

pracovní dobu. 

Paní místopředsedkyně KK p. Siváková informovala P BDC o stavu dluhů, 

od minulého období se dlužná suma snížila pouze o cca 3.000,-- Kč. 

Případné úhrady by se měly promítnout, v následujícím vyúčtování. To se 

také událo, dlužné částky se dle nejnovějších sestav snížily o 30.616,-- 

Kč, celková dlužná částka činí k 12. 11. 2019   148.601,-- Kč. /Pouze info, 

největší čtyři „dlužníci“, dluží celkově 76.085,-- Kč/ 

Dále p. předsedovi BDC byly předány k doplnění a schválení některé 

doklady z účetnictví 2019 a KK se s P BDC dohodla, že u každého 

proplaceného dokladu za opravy aj. bude přiložena písemná a podepsaná 
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objednávka vyžadované opravy či služby. KK tedy konstatuje, že z jejího 

pohledu již účetnictví nevykazuje nedostatky.  

Příruční pokladny ke dni 11. 11. 2019 nevykazují nedostatky, povolené 

denní limity jsou dodržovány. Zůstatky souhlasí se zápisy v pokladních 

knihách.  

Zůstatek pokl. BDC          816,-- Kč 

Zůstatek pokladny SV     8.945,-- Kč 

Výčetky finančních hotovostí s obraty v pokladnách budou přiloženy 

k tištěné  formě tohoto zápisu, který bude uložen v kanceláři BDC. 

Příští schůze KK se bude konat z provozních důvodů již 7. prosince 2019, 

6. 12. 2019 se KK plánuje od 19.00 hodin zúčastnit posledního zasedání  

P BDC v tomto kalendářním roce.  

 

Zapsal:  Peroutka v. r. 

 

 

  


