
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 15. března 2017. 

 

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

                      p. Vodička Jiří – náhradník do KK 

           

Schůzi zahájil předseda přivítáním účastníků a  jako první bod na 

jednání jsme zařadili naše poznámky a diskuzi vyplývající 

z pondělního zasedání P BDC, kterého se KK zúčastnila.  

V úvodu zasedání P BDC se řešila 45 minut již dříve avizovaná 

stížnost manželů Novákových na pana Adama Novotného. Pan 

Novotný ani jeho právní zástupkyně se k jednání  nedostavili, ale i 

tak by zcela jistě žádný závěr z jednání nevyplynul, stojí zde tvrzení 

proti tvrzení, podpora svědků k případu neexistuje a 

představenstvo i KK konstatovala, že orgány družstva a SV s tímto 

problémem nemohou v zásadě nic dělat a manželům Novákovým 

pomoci. Byl jim doporučen trochu jiný postup řešení jejich 

problému.  

Další vystoupení bylo naplánováno pro pana Klimenta s projektem 

seřízení topné soustavy, dále její regulace, vyvážení, přednastavení 

aj. V diskuzi se dále hovořilo o budoucnosti a projektu nové 

kotelny, topných těles v domě a výpočtu celkové úspory nákladů na 

vytápění. KK pochopila, že se nehovoří o období  a budoucnosti 

v rámci jednoho roku, ale let několika, takže P BDC bude muset 

pravděpodobně přehodnotit některé původně plánované investiční 

záměry a nové priority předložit ke schválení květnové členské 

schůzi. Toto opatření vyplývá i ze studie Odborné prohlídky fasád a 

lodžií domu. Posudek je celkem obsáhlý, 21 stran, ale my, jako laici 

a pozorovatelé jsme si z tohoto elaborátu odnesli to, že dům je 

celkově v provozuschopném stavu, na hlavu nám s největší 

pravděpodobností prozatím nespadne, ale některé investice a 

opravy v domě a na domě budou skutečně nezbytné.    

Stále je v jednání protahující se reklamace dveří a KK nabyla 

dojmu, že firmu pana Letovance jsme možná nevybrali právě 

nejšťastněji, dohadování ohledně reklamací dále pokračuje.  
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Taktéž je potřeba dokončit akci, když už jsme s tím začali, s 

výměnou vadných uzávěrů vody v bytech.  A p. místopředseda 

Kovářík nás všechny ještě poinformoval, že se protahuje výběr 

firmy, která by nám zhotovila, dle našeho přání, kontejnerová stání.  

Dále KK vzala na vědomí informaci,  že  v současnosti probíhá osm 

převodů bytů do OV. 

KK byla informována, že členská schůze BDC a SV se bude konat 

17. května 2017 od 18.00 hodin, pro předsedu KK z této informace 

vyplývá úkol vypracovat zprávu o činnosti KK od minulé členské 

schůze. A jak představenstvo, tak i KK se bude snažit informovat a 

přesvědčovat členy, aby se této schůze v co nejhojnějším počtu 

zúčastnili, aby představenstvo nemuselo svolávat schůzi náhradní, 

jež je pro zainteresované členy jak pracovně, tak  časově náročné 

a pro účastníky schůzí vlastně taktéž. A i finanční náklady na 

náhradní schůzi jsou shodné jako na svolanou schůzi řádnou.  

Dále se KK zaobírala problémy s dlužníky a informacemi 

z posledního období. K datu 23. 11. 2016 bylo odesláno 12 

upomínek, úspěšnost ještě nebyla vyhodnocena.  

Dle posledního seznamu dlužníků činí celkový dluh 184.158,-- Kč, 

z toho BD 81.348,--  Kč za nájemné, 15.170,-- Kč za vyúčtování a u 

SV jsou to částky 2.316,-- Kč a 3. 169,-- Kč za vyúčtování. Co nás 

velice tíží, to jsou dluhy za nebytové prostory v částce Kč 82.155,--. 

Kontrolní komise má za to a prosazuje, že nestačí dlužníky pouze 

upomínat, ale je nezbytné přistoupit konečně i k razantnějšímu 

řešení vymáhání. Ve smlouvě mandátní se SBDSM je sice uvedeno, 

že by SBDSM mělo upomínat, penalizovat formou poplatku 

z prodlení či smluvního úroku z prodlení, problém je ale v tom, že 

jsme si žádné úroky nebo poplatky z prodlení nenastavili, takže 

dluhy figurují jako bezúročné půjčky, jež se dotuje z peněz družstva 

a SV zbytek nás „nedlužníků“ a jistě ne dobrovolně.  

Snad by bylo možno doporučit, aby se naše statutární orgány 

zamyslely nad nastavení sankčních úroků, poplatků z prodlení a 

některé varianty byly naneseny a snad i schváleny na členské 

schůzi.  
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Naskytují se však i další možnosti vymáhání pohledávek, než pouze 

zbytečně opakovat výzvy dlužníkům, např. elektronický platební 

rozkaz, splátkový kalendář ve formě notářského zápisu se svolením 

dlužníka k přímé vykonatelnosti nebo pohledávku vymáhat soudně 

a následně exekučně. KK pouze upozorňuje na některé možnosti 

vymáhání, samotné vymáhání je pak věcí představenstva, jak se 

k tomuto problému postaví, protože za tuto činnost jsou jako 

členové statutárního orgánu odpovědni. Je skutečně škoda, že 

nemáme již zapracovaný postup vůči dlužníkům přímo ve 

stanovách.  

Jako KK se ale musíme ohradit i k návrhu z představenstva, že 

členky KK by osobně, dle seznamu dlužníků, měly obtelefonovávat 

a uhánět dlužníky osobně. 

Paní Šebestovou byla provedena revize příručních pokladen a 

pokladních knih, nebyly shledány žádné závady. Obraty na 

pokladnách v měsíci únoru byly minimální, probíhá zde pouze 

příjem za vydané potvrzení a na pokladně SV výdaj za nákup 

pracovního oděvu. Vykázané zůstatky v pokladnách souhlasí se 

zůstatky v peněžních knihách. 

Finanční hotovost na pokladnách činí : 

Pokladna BDC 10.514,--Kč       SV 793,-- Kč. 

Výčetky finančních hotovostí tvoří přílohu tištěného zápisu této 

zprávy.  

Příští schůze KK se bude konat 12. dubna 2017 opět od 17.00 

hodin. 

 

Zapsal: Peroutka v. r.  


