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Z á p i s 

ze  schůze  KK, která se konala dne 13. července 2016. 

 

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

                 

     Kontrolní komise se zúčastnila zasedání Představenstva BDC, 

které se konalo dne 11. července 2016 od 19.00 hodin. Viz zápis ze 

schůze P. BDC. 

/ Kontrolní komisi překvapila neúčast pana místopředsedy P BDC Kováříka na jednání  

/i když byl omluven/, již jen z toho důvodu, že na programu jednání byly projednávány 

body ponejvíce technického charakteru, o kterých měl on osobně  referovat a jednat.  

Například měl vést jednání se zástupci fy Draemnia, kteří nám nabízeli chemické 

vyčištění topné soustavy v domě, dále měl referovat o řešení reklamací, zadávání 

posudku statiky schodišť, oprav dlažby v domě, o montáži prahů na nástupištích výtahů 

a o dalších případných nedodělávkách, dále pan místopředseda měl referovat o řešení 

projektu uzavřených kontejnerových stání, případných potřebných  povoleních, o 

rozpočtu a v neposlední řadě měl být i přítomen u přípravy a event. rozhodnutí o 

zahájení výběrového řízení alternativního vytápění objektu. Jednání pana 

místopředsedy se nám jeví v tomto případě jako velice nesolidní, zvlášť když termíny 

zasedání P BDC jsou známy již od prosince minulého roku a program jednání byl znám 

také dostatečně dopředu. / O to více si ceníme přítomných, kteří dorazili  na tři dny, to 

je na jednání P BDC i na dnešní  KK ze svých mimopražských působišť a to v době, kdy 

v domě probíhá odstávka teplé vody a hlučná rekonstrukce výtahů. / 

Předseda KK dále poděkoval P BDC, jmenovitě p. předsedkyni 

Marcele Krčmářové za organizaci rychlého odstranění nedostatků 

v účetnictví roku 2015 a  komise tedy, dle podané informace  

p. Sivákovou konstatovala, že účetnictví BDC a SV za rok 2015 je  

z  pohledu kontrolní komise bez závad. 

KK sleduje a vysoce oceňuje elektronickou korespondenci paní 

předsedkyně s firmami a jejími zástupci ohledně reklamací 

nekvalitně provedených prací, popřípadě jednání ohledně nápravy  

a oprav způsobených škod. 

Dne 11. 7. 2016 byla provedena KK pravidelná kontrola příručních 

pokladen s následujícími zůstatky: 

Pokladna BDC                                              Pokladna SV 

4.413,-- Kč                                                      12.976,-- Kč 

Vykázané zůstatky souhlasí se zůstatky v peněžních knihách. 
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Pokladní limity obou pokladen jsou dodržovány. 

Peněžní výčetky tvoří přílohu papírové formy tohoto zápisu. 

Kontrolní komise se věnovala i agendě dlužníků, oproti minulému 

měsíci se nedoplatky mírně zvedly na 105.240,-- Kč, z toho u SV 

činí 15.526,-- Kč, členů 22.989,-- Kč a 66.725,-- Kč. Upomínkami a 

vymáháním dluhů je dle mandatorní smlouvy pověřeno SBD Severní 

město a dle dohody JUDr. Novotná. KK bude o dluzích informovat  

a diskutovat o dalších průběžných opatřeních 15. srpna 2016  

na příštím jednání P BDC, kterého se členové KK dle svých 

možností zúčastní.  

Příští schůze KK se bude konat dne 17. srpna 2016  od 17.00 hodin. 

 

Zapsal: Peroutka v. r. 


