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 Z á p i s    

ze  schůze KK, která se konala dne 19. května 2016. 

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

                p. Vodička Petr 

 

Tak jako každý měsíc, KK se zúčastnila zasedání P BDC, které se konalo 

dne 17. května 2016 od 19.00 hodin. Vyslechli jsme nabídku od zástupců 

společnosti, která nám nabídla výstavbu plynové kotelny na vytápění 

domu a ohřev vody. Dle jejich nabídky bychom údajně ušetřili 10 – 15 % 

nákladů na topení a teplou vodu. O nabídce se bude dále jednat, hlavní 

slovo bude mít usnesení členské schůze, zda ano, či ne. 

Dále se probíraly body ohledně reklamací zednických prací, opravy 

dlažby aj. Dlouze se P BDC věnovalo přípravě členské schůze BD a SV  

a doufá, že bude dostatečně zastoupená, aby schůze byly 

usnášeníschopné. I když o této skutečnosti předseda KK lehce zapochyboval,  ale 

jinak KK se závěry P BDC souhlasí. Sejdeme se tedy společně 24. května 

2016 před 18.00 hodinou na Shromáždění vlastníků a na Členské schůzi 

BDC.    

Proběhla taktéž kontrola pokladen BDC a SV, stav pokladny BDC činí 

22.453,-- Kč, stav pokladny SV 1.712,-- Kč, zůstatky souhlasí se stavem 

v pokladních knihách, předseda KK zkontroluje opakovaně pokladnu BD 

ohledně vyššího pokladního zůstatku. Výčetky bankovek a mincí 

v pokladnách jsou přílohou papírového vyhotovení tohoto zápisu.  

/ Opětovná kontrola pokladny proběhla dne 30. 5. 2016, zůstatek v peněžní knize činil 

2.713,-- Kč, tato finanční částka se nacházela i v příruční pokladně BDC. Dočasné 

zvýšení finanční hotovosti bylo způsobeno hotovostními platbami do pokladny  

za nájemné, ověřování, za čipy, za vyhotovení daňových přiznání a platbami za převody, 

vše dle platného ceníku. / 

KK může tedy konstatovat, že schválené pokladní limity jsou dodržovány. 

Předseda KK seznámil KK se čtyřstránkovou rozpracovanou zprávou  

o činnosti KK od minulých členských schůzí, do zprávy dopracuje ještě 

aktuální nově získané informace a zpráva může být takto předložena  

a přednesena na členských schůzích.  

Tím byl program naší schůze vyčerpán s tím, že se opět sejdeme, dnes už 

to víme, na náhradních členských schůzích 8. června 2016 a poté  

na pravidelné schůzi KK dne 15. června 2016 v 17.00 hodin 

 

Zapsal: Peroutka v. r. 


