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Zpráva ze schůze KK, která se konala dne 14. června 2017. 

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

 

Členové KK po zahájení schůze se vrátili v diskuzi k závěrům a 

usnesení z konání Představenstva BD Cafourkova, které se 

konalo 12. června 2017 a kterého se celá KK zúčastnila.  

KK souhlasí se všemi body, ohledně zhodnocení členské 

schůze a taktéž by chtěla ještě jednou poděkovat členům 

BDC, kteří se schůze zúčastnili. Na P BDC nyní leží nelehký 

úkol zajistit  veškeré plány, projekty, povolení, administrativu 

a plynovou přípojku pro výstavbu nové plynové kotelny,  dále 

v nejbližší budoucnosti vypsat výběrové řízení na opravu 

střešních nástaveb, vyhodnotit výhodnější nabídky na 

refinancování úvěru od různých stavebních spořitelen, zvážit 

možnost nabídky levnějšího odběru el. energie, popřípadě 

nechat provést výměnu el. jističů aj. Dále, již delší časové 

období, stále trvá plán a úkol vybudování kontejnerových stání 

a provedení opravy dlažby na schodištích.  

Dne 12. 6. p. Šebestová provedla za účasti. p. Dvořákové revizi 

příručních pokladen a peněžních knih.  Při této kontrole KK 

konstatuje, že je opět dodržován denní limit pokladní 

hotovosti, pokladní zůstatek v pokladně BDC činí 6.483,-- Kč a 

v pokladně \SV 3.006,-- Kč. Finanční hotovosti souhlasí se 

zápisy v peněžních knihách, výčetky finančních hotovostí jsou 

přílohou tištěné formy tohoto zápisu a jsou uloženy v kanceláři 

BDC.  

Kontrolní komise měla původně i v plánu na dnešní jednání se 

zabývat eventuálními dlužníky, ale neměli jsme k dispozici 

aktualizovanou sjetinu dlužníků. Ke dni 30. června 2017 mají 

být zaplaceny veškeré nedoplatky za loňskou sezonu  2016, 

ovšem je pravděpodobně nereálné ze strany SBDSM, že 
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bychom seznam členů, jež nedoplatili a dluží, obdrželi do 

konání našeho příštího zasedání, které se bude konat  

19. července 2017 od 17.00 hodin. 

 

Zapsal: Peroutka Jiří v. r. 


