
CC  
C 

 
    BByyttoovvéé  
                DDrruužžssttvvoo  
                          aaffoouurrkkoovvaa  
                                          K  O  N  T  R  O  L  N  Í     K O  M  I  S  E 
 

 

BByyttoovvéé  ddrruužžssttvvoo  CCaaffoouurrkkoovvaa                                                  wwwwww..ccaaffoouurrkkoovvaa..cczz  

SSííddlloo::  PPrraahhaa  88,,  CCaaffoouurrkkoovvaa  552233//77,,  PPSSČČ  1188110000                                                                          ee--mmaaiill::  ccaaffoouurrkkoovvaa552255@@sseezznnaamm..cczz  

IIČČ::  2244772277330000                                                                    IIDD  ddaattoovvéé  sscchhrráánnkkyy::  dduu88ttss66qq  

zzaappssáánnoo  uu  MMěěssttsskkééhhoo  ssoouudduu  vv  PPrraazzee  ppoodd  ssppiiss..  zznn..  DDrr  77552222    

Z á p i s  ze schůze KK konané  dne 17. října 2018. 

 

Přítomni:    pp.  Peroutka Jiří, Siváková Marie,  

                   p.   Šebestová Jana – náhradnice do KK 

Omluven:   p. Ing. Bezděk Josef 

     Zástupci KK p. Siváková a p. Peroutka se dne 15. října 2018 zúčastnili 

zasedání P BDC. Program zasedání obsahoval celkem 14 bodů, před 

zasedáním ještě předseda P BDC s Ing. Tesařem dojednávali závěry 

k refinancování našeho úvěru a dodatku č. 17 ke smlouvě. Dále se 

projednávaly se zástupci firem návrhy na řešení a na rekonstrukce lodžií, 

o zastřešení kontejnerových stání, byli jsme informováni o průběhu 

přípravy projektu plynové kotelny, a plynovodní přípojky. Dále se 

projednávala možnost pořízení kamerového systému do výtahů. Usnesení 

P BDC KK vzala na vědomí a nemá k němu připomínek, více podrobností 

bude snad obsahovat zápis ze samotného jednání představenstva.  

/ Poznámka KK:  Pokud bychom chtěli uskutečnit všechny prozatím probírané investice v domě 

najednou, myslíme si, že náklady by se při dnešních cenách vyšplhaly na částku okolo 

50.000.000,-- Kč. Toto je ovšem pouze laický názor kontrolní komise. Na druhou stranu ale 

můžeme konstatovat,  že i daleko vyšší částka by se do našeho domu dala proinvestovat/ 

     Z pohledu KK byla zajímavá diskuze o právním zastoupení JUDr. 

Ondřejovou a o dluzích, jež nám v poslední době opět narostly. Paní 

Branišovou  ze SBDSM byly odeslány dlužníkům upomínky v celkovém 

úhrnu 184.136,-- Kč. Posečkáme na reakce dlužníků na tyto upomínky, 

ale již dnes víme, že někteří již své dlužné částky zaplatili. O pracovní 

činnosti a výsledcích vymáhání p. JUDr. Ondřejové nemáme bližší 

informace. Kontrolní komise se bude zabývat problematikou dluhů i na 

svých příštích zasedáních. 

Dne 11. října 2018 p. Ing. Bezděk provedl kontrolu příručních pokladen,  

pokladna BDC vykazuje zůstatek 7.501,-- Kč a pokladna SV 5.029,-- Kč. 

819,-- Kč činil nákup v Bauhausu a 52,-- činilo poštovné a do pokladny 

BDC byl vykázán příjem za prodej 4 ks čipů. 

Vykázané zůstatky souhlasí se zápisy a zůstatky v pokladních knihách, 

výčetky bankovek a mincí budou přílohou tištěné formy tohoto zápisu.    

Příští schůze KK se bude konat 14. listopadu 2018 od 17.00 hodin, členové se 

dle svých časových možností zúčastní i zasedání P BDC dne 12. 11. 2018 od 

19.00 hodin. Schůzi předseda KK ukončil v 18.45 hodin. 

Zapsal: Peroutka v. r. 


