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Z á p i s  ze  schůze  KK konané dne 12. dubna 2017. 

 

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

                      p. Vodička Jiří – náhradník do KK 

 

 

Kontrolní komise se zúčastnila 10. dubna 2017 jednání 

představenstva, pro informaci p. Vodičky jsme si zopakovali 

program jeho jednání a s jeho celkovými závěry KK souhlasí. 

V úvodu jednání P BDC vystoupil p. Zapotil, který nabízel 

možnost údajně levnějšího odběru elektřiny pro náš dům. Nyní 

bude pouze na rozhodnutí představenstva, zda tuto nabídku do 

příštího svého jednání vyhodnotí a zda by se vůbec úspora 

oproti vynaloženému úsilí vyplatila.  

Představenstvo dále konstatovalo, že ne všechny akce, jež 

byly pro období 2016 - 2018 plánovány, se podařilo splnit, lhůty 

se ne přímo naším zaviněním prodlužují, ať již pro  některé 

administrativní překážky, dosud nezpracované projekty, 

chybějící povolení aj. Jedná se o vybudování kontejnerových 

stání, naplánování plynové kotelny a zasklení lodžií, které 

nelze plošně provést bez dalších stavebních akcí. Reklamace 

dveří také oproti minulému měsíci nikterak nepostoupila.   

Pro P BDC tato schůze byla předposlední před konáním 

členských schůzí, KK plánovanou schůzi již mít nebude, 

protože v tomto termínu se budou konat právě tyto schůze. 

Představenstvo do svého příštího zasedání bude aktualizovat 

podklady k plánu oprav a investic, je nuceno přehodnotit 

některé priority a s nimi seznámit a nechat schválit obě 

členské schůze. Plán investic a oprav bude členským schůzím 

předložen na dobu jednoho roku, tedy časově pouze do voleb 

nových orgánů družstva a SV, aby delším časovým obdobím 

nebylo vázáno nově zvolené představenstvo v roce 2018. 
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V oblasti dlužníků KK nemá žádné nové informace, neobdrželi 

jsme do termínu dnešní naší schůze aktualizované podklady.  

Stav příručních pokladen byl zkontrolován dne 10. 4. 2017,  

Pokladna BDC   23.294,-- Kč, na překročení limitu pokladní 

hotovosti se 13.000,-- Kč podílel příjem poplatků za převody 

bytů, potvrzení, výdej čipů. 

Pokladna SV   4.793,-- Kč , zde proběhla platba nájmu za 

nebytové prostory v hodnotě Kč 4.000,--.Vykázané zůstatky 

souhlasí se zápisy v pokladních knihách. Výčetky finančních 

hotovostí budou přílohou papírové formy tohoto zápisu.  

KK se seznámila s Rozvahou BDC ve zkráceném rozsahu  ke 

dni 31. 12. 2016, dále s Výkazy zisků a ztráty BDC a SV ve 

zkráceném rozsahu, taktéž ke dni 31. 12. 2016. Všechny výše 

uvedené formuláře zpracovala na základě účtování a 

účetnictví námi pověřená firma SBD Severní město a o 

výsledcích hospodaření za rok 2016 budou účastníci 

členských schůzí seznámeni zcela jistě i s vyčerpávajícím 

komentářem p. Ing. Danou Podhrázskou, předsedkyní SBDSM.  

Paní Siváková konstatovala a informovala KK, že účetnictví 

roku 2016 nevykazuje již žádné nedostatky, veškeré účetní 

doklady byly doplněny podpisovými doložkami a obsahují 

předepsané účetní náležitosti. 

V závěru schůze se KK zabývala nástinem zprávy o činnosti 

KK od minulých členských schůzí, kterou za KK vypracuje a 

na schůzi přednese předseda KK.  

Kontrolní komise by touto cestou i ráda požádala  členy BDC a 

SV, aby využili svého práva a zúčastnili se v co největším 

zastoupení jednání svých schůzí, které se budou konat ve 

středu 17. května 2017 od 18.00 hodin v KD Krakov tak, aby se 

tyto schůze pro malou účast členů nemusely opakovat a konat 

se tak schůze náhradní. 
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/Dále KK žádá a prosí obyvatele našeho domu, aby omezili ve 

večerních hodinách a o víkendech své budovatelské aktivity 

související s vrtáním, zatloukáním, boucháním a jiným 

nadměrným hlukem, šířícím se domem na základě těchto 

aktivit./  

Příští plánovaná schůze KK se bude konat 14. června 2017 od 

17.00 hodin, pokud se KK nedohodne sejít na mimořádné své 

schůzi v termínu po konání členských schůzí.   

 

Zapsal: Peroutka v. r.  


