
CC  
C 

 
    BByyttoovvéé  
                DDrruužžssttvvoo  
                          aaffoouurrkkoovvaa  
                                          K  O  N  T  R  O  L  N  Í     K O  M  I  S  E 
 

 

BByyttoovvéé  ddrruužžssttvvoo  CCaaffoouurrkkoovvaa                                                  wwwwww..ccaaffoouurrkkoovvaa..cczz  

SSííddlloo::  PPrraahhaa  88,,  CCaaffoouurrkkoovvaa  552233//77,,  PPSSČČ  1188110000                                                                          ee--mmaaiill::  ccaaffoouurrkkoovvaa552255@@sseezznnaamm..cczz  

IIČČ::  2244772277330000                                                                    IIDD  ddaattoovvéé  sscchhrráánnkkyy::  dduu88ttss66qq  

zzaappssáánnoo  uu  MMěěssttsskkééhhoo  ssoouudduu  vv  PPrraazzee  ppoodd  ssppiiss..  zznn..  DDrr  77552222    

Z á p i s  ze  schůze  KK konané dne 18. ledna 2017. 

 

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

                      p. Vodička Jiří – náhradník do KK 

          Schůzi zahájil předseda přivítáním přítomných a ze 

svých poznámek se vrátil k zasedání P BDC, které proběhlo 

v pondělí 16. ledna 2017 a kterého se celá KK zúčastnila. Pro 

informovanost p. Vodičky jsme si připomněli I program jednání 

P BDC a zápis KK z prosincové schůze.  

KK vzala ze zasedání P BDC na vědomí zprávu pana Klimenta  

o stavu topné soustavy v domě a zároveň informaci, že pan 

Kliment do 13. února 2017 vyhotoví studii k doregulování 

celého topného systému s výhledem na vybudování naší 

vlastní kotelny.  

Pan místopředseda Kovářík v dalším bodě jednání informoval, 

že již byla oslovena firma, jež by dodala a postavila dle našeho 

zadání kontejnerová stání, to znamená otevírací z ulice a 

násypná od chodníků. Úprava společných prostor v čp. 523 

byla P BDC rozšířena i o celkovou výmalbu domu. 

Představenstvo se dále shodlo, že zahájíme reklamaci 

vadných dveří ve vestibulech. 

Správci domu vypracovali a předložili představenstvu soupis 

jimi zjištěných závad v domě, jež bude nutné odstranit, to se 

týká hlavně výměny pantů u dveří, instalace okapových plechů 

na dveřích, dále byla P BDC schválena výměna zpětných 

ventilů u vstupu do domu z měděných za litinové, jež jsou 

odolnější oproti prasknutí. Do všech vestibulů domu budou 

zakoupeny rohože. Diskutovalo se i případných opravách dveří 

ve sklepích, o dveřích k přípojkám vody, kde tyto dveře bude 

nutné opravit a sjednotit klíče k jejich zámkům do formátu 

UNI3.  
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KK se shodla, že všechny tyto akce a opravy jsou potřebné a 

jsme přesvědčeni, že zvýší zcela jistě kulturu bydlení v domě.    

KK souhlasí i s oceněním našich správců za jejich práci při 

údržbě chodníků před domem, udržování jejich schůdnosti a za 

práci při odstraňování sněhu a to i o víkendových dnech. 

Představenstvo se dále zabývalo stížností manželů 

Novákových na neustálé a opakované rušení nočního klidu 

vycházejícího z bytu pana Adama Novotného. Problémy 

s hlukem z tohoto bytu nejsou ani pro P BDC, ani pro KK nové, 

trvají již léta, ovšem nemáme žádné páky, jak jim zabránit, ani 

přivolávané policejní hlídky nápravu nezajistí. Paní 

předsedkyně odešle dotaz p. JUDr. Novotné, jak v tomto 

případě mohou manželé Novákovi, popřípadě i družstvo  

postupovat. /Stížnosti manželů Novákových jsou přiloženy u papírové formy 

tohoto zápisu./ 

KK se seznámila i s aktualizovaným seznamem dlužníků, ke 

kterému podala komentář p. Siváková. I zde se dlouhé roky 

setkáváme s dluhem na výše zmiňované, pro nás problémové 

bytové jednotce, dluh stále vázne i  když každý měsíc různě 

kolísá.   Během posledního čtvrtroku se pohybuje v částkách 

23.856,-- 32.250,-- a 15.408,-- Kč.   

Celkově dluhy, dle seznamu SBDSM vůči družstvu a SV, ke 

kontrolovanému období činí 76.864,-- Kč. Z toho jsou dlužníci 

BDC 58.278,-- + za vyúčtování 2015 15.170,-- Kč a SV 

vyúčtování 3.169,-- a 247,-- Kč. Pozitivní zjištění ale máme, že 

od minulé kontroly bylo na dluzích zaplaceno 75.413,-- Kč.  

Paní místopředsedkyně Siváková kontrolovala účetnictví 2016 

do data 29. 8. 2016 dle pokladní knihy a účetnictví faktur do 

14. 12. 2016. Toto se jeví celkem bez větších nedostatků, 

některé doklady, týkající se reklamací, budou doplněny až  

k vyúčtování celého roku 2016, pravděpodobně až v měsíci 

dubnu 2017. 
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Dne 18. ledna 2017 byly zkontrolovány pokladní knihy a 

příruční pokladny BDC a SV. Finanční zůstatky v peněžních 

knihách souhlasí s hotovostí v pokladnách. 

Pokladna SV          2.919,-- Kč 

Pokladna BDC    13.743,-- Kč.     

Výčetky hotovosti jednotlivých pokladen jsou přílohou zápisu 

v papírové podobě. Denní finanční limity hotovostí 

v pokladnách nejsou překračovány. 

Pokladnami probíhají hotovostní platby za doplatky OV, 

nákupy čipů, poplatky za rekonstrukce, převody do OV, za 

převody bytů, poplatky za potvrzení, zálohy na nákupy, platby 

za poštovné, nákupy drogerie, kancelářských potřeb, platby za 

dohody o provedení práce aj. Tyto hotovostní příjmy a výdaje 

bývají nejčastějšími obraty v příručních pokladnách během 

kalendářního roku.  

       Příští schůze KK se bude konat ve středu 15. února 2017 

od 17.00 hodin, KK se bude snažit být přítomna i na 

pravidelném jednání P BDC  v pondělí 13. února 2017 od 19.00 

hodin. 

¨Předseda KK poděkoval členkám KK i panu Vodičkovi za 

účast na dnešní schůzi a tuto v 19.00 hodin ukončil. 

 

Zapsal po dohodě s KK :   

                                        Peroutka v. r.  

 

 

  

 

 

 


