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Z á p i s  ze  schůze  KK konané dne 17. ledna 2018. 

 

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

Schůzi zahájil předseda KK, omluvil p. Vodičku, který se 

nemohl dnešního zasedání  KK zúčastnit z pracovních důvodů 

a tak jako minule, požádal paní místopředsedkyni  Sivákovou, 

aby okomentovala děj jednání P BDC, jehož se s p. Šebestovou 

v pondělí 15. 1. 2018 od 19.00 hodin zúčastnila. 

Paní Siváková uvedla, že na schůzi P BDC, kterou vedl  p. Mgr. 

Jan Holý, se jednalo o dalším osudu střešních nástaveb, o 

opravě poškozené fasády v čp. 526, dále o dalším 

administrativním postupu týkající se budování plynové 

kotelny, o jednání s Technickou správou komunikací ohledně 

plynové přípojky. Taktéž byla podána zpráva o refinancování 

úvěru a o další vlně převodu bytů do OV.  

V domě byla v minulých dnech provedena výměna měřidel na 

topení a měřidel na teplou i studenou vodu s odečtem za rok 

2017. Taktéž jsme byli informováni o obsazení místa 

pracovnice na úklid s tříměsíční zkušební dobou. Podrobnější 

údaje budou v zápisu z PBD, alespoň v to doufáme. 

A nakonec, skoro jako pravidelně, jsme se seznámili s další 

stížností manželů Novákových na pana Adama Novotného 

ohledně rušení nočního klidu ve dnech vánočních svátků. Panu 

Novotnému byla údajně v uplynulých dnech zaslána a snad i 

doručena „výstraha“ vypracovaná p. JUDr. Ondřejovou, 

zároveň tuto novou stížnost projedná p. předsedkyně 

s manžely Novákovými. Ale celkově souhlasíme se závěry 

 představenstva, že my, stejně jako P BDC,  nemáme 

pravomoc ani páky k dovyřešení těchto problémů.  
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KK bere usnesení P BDC na vědomí a nemá k závěrům jednání 

žádné závažné připomínky. 

Dne 15. ledna 2018 byly provedeny revize příručních pokladen. 

Finanční hotovost v pokladně BDC činí 787,-- Kč a v pokladně 

SV 72,-- Kč. Tyto konečné zůstatky jsou také zaneseny 

v pokladních knihách a peněžní stav v pokladnách souhlasí. 

Výčetka pokladních hotovostí bude přílohou tištěné formy 

tohoto zápisu. Denní finanční limity pokladen jsou dodržovány. 

V počátku roku 2018  pokladnou BDC proběhly pouze 3 platby 

a to 2 x 200,-- Kč za vypracování daně z nemovitosti a 220,-- 

Kč za prodej 1 ks čipu.  

Pokud se zmiňujeme o čipech, KK připravuje v měsíci únoru 

jejich inventuru, kterou po upřesnění vhodného termínu s paní 

Dvořákovou, provedou fyzicky paní Siváková a Šebestová. 

Příští schůze KK se bude konat 14. února 2018 od 17.00 hodin. 

 

Zapsal: Peroutka v. r. 


