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Z á p i s  ze schůze KK konané  dne 16. ledna 2019 

 

 

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

 

Předseda přivítal přítomné, zejména p. Šebestovou, která se dnešním 

dnem stává členkou KK z pozice náhradníka po odstoupení z funkce 

člena KK p. Ing. Josefa Bezděka.  

Obě členky se zúčastnili v pondělí 14. ledna 2019 schůze Představenstva 

BDC a podaly předsedovi, který se ze zdravotních důvodů nemohl 

zúčastnit informace z jednání.  

Z jednání vyplynulo z bodu 1, že byly sebrány a ověřeny podpisy členů SV 

k refinancování, osazení kamerového systému má proběhnout 21. 1. 

2019, stále ještě probíhá inventura v BDC a SV, se kterou bychom se 

měli seznámit v příštím měsíci a 4. ledna 2019 proběhla prohlídka a 

kontrola bytu nájemníka p. Hájka, která dle zápisu ukázala, že „byt je po 

požární a hygienické stránce vážným nebezpečím ohrožující ostatní 

obyvatele domu“. 

Další úkoly se posouvají na další časové období, oprava fasády na jaro, 

plynová přípojka bude provedena až po plánovaných zemních výkopech  

u školky, časem snad proběhne i školení správců na výtahy,  

o tradičních kontejnerových stáních se ani nedebatovalo. KK  výše 

uvedené závěry bere na vědomí, je si vědoma, že P BDC nemůže příliš 

urychlit administrativní a projektovou přípravu chystaných akcí. Bližší 

informace budou uvedeny v samotném zápisu z jednání P BDC. 

P BDC dále schválilo novou koncepci přístupů na střechu domu, probírala 

se stížnost p. Janákové na hluk, oprava sklepních dveří, dostali jsme 

informaci, že proběhl dálkový odečet měřidel firmou Therm a že na SBD 

Sev. město ukončil pracovní poměr p. ing. Folk, kterého nahradil pan 

Franc. 

KK provedla kontrolu příručních pokladen, zůstatky jsou v pokladně BDC 

7.822,-- Kč a v pokladně SV 2.590,--. V minulém období se z pokladny 

BDC vyplácel pouze přeplatek 1.000,-- Kč a z pokladny SV byla 

nakoupena v částce Kč 1.048,-- vanová stropní dvířka, která byla 

neznámým pachatelem odcizena. Vykázané zůstatky souhlasí se zápisy 
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v pokladních knihách. Výčetka bankovek a mincí bude přílohou 

papírového vyhotovení tohoto zápisu.  

V příštím měsíci bychom měli překontrolovat inventurní seznamy  a paní 

Šebestová byla pověřena kontrolou pokladen. Další podkladové materiály 

pro kontrolu nebudeme mít pravděpodobně ještě k dispozici, protože 

naše plánovaná schůze se má konat již 13. 2. 2019 a na celoroční 

uzávěrku s doklady a seznamy dlužníků k 31. 12. 2018 bude ještě časný 

termín. /Z roku 2018 potřebujeme ke kontrole doklady pouze za 2. pololetí/.   

Schůze P BDC  se bude konat 11. února  2019 a  plánujeme, že se jí KK 

účastní.   

Závěrem předseda KK poděkoval členkám za účast na dnešní 

schůzi a tuto v 18.45 hodin ukončil. 

 

Zapsal:  Peroutka v. r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


