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Z  á p i s   ze schůze KK konané  dne 15. ledna 2020 

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

    

 

Kontrolní komise se dnešního dne sešla na svém prvním letošním 

zasedání, v pondělí 13. ledna 2020 se ale již zúčastnila schůze 

 P BDC, kde se v úvodu jednání nejprve projednávaly stížnosti dvou 

obyvatelů bytových jednotek na údajně obtížné soužití se svými 

sousedy a P BDC bylo požádáno o nápravu nebo řešení jejich situace. 

Dále se projednávaly námitky a připomínky ohledně revitalizace 

objektu, které nanesl p. Hotzký + 2, kteří se dostavili jako tříčlenná 

delegace domu 526. P BDC přítomné vyslechlo, proběhla diskuze a 

v závěru jim P BDC sdělilo, že z anketního průzkumu vyšla vítězně 

varianta C a touto variantou je nyní P BDC povinno se zabývat. Až 

poté členské schůze mohou rozhodnout 

o konečném výsledku a způsobu financování této akce.   

Při schvalování dalšího programu schůze P BDC se předseda KK  

dotázal předsedy PBD p. Kováříka, zda se při dnešní schůzi neměl 

alespoň zmínit a shrnout činnost P BDC za rok 2019, popřípadě 

poreferovat o úspěšnosti provedení dříve naplánovaných akcí, ale 

dle předsedy toto všechno údajně zazní na schůzi BDC a SV, která se 

bude konat 13. května 2020 v KD Krakov. KK jinak souhlasí s 

celkovými závěry schůze P BDC. 

Paní Šebestová dne 13. ledna 2020 provedla kontrolu příručních 

pokladen BDC a SV.  S následujícím stavem nás seznámila. 

Stav v pokladně BDC činil                     ´=547,-- Kč 

Stav v pokladně SVJ činil                       =392,-- Kč.    

Vykázané zůstatky souhlasí se zápisy v pokladních knihách, výčetka 

hotovostí bude přílohou tištěné formy tohoto zápisu a uložena 

v kanceláři BDC. Na P BDC bylo rozhodnuto, že výběry z účtů budou 

prováděny platební kartou k účtům, kterou P BDC nechá zřídit. 

Na zahájení jednání KK se dostavily p. Humplová a Maršnerová, 

které nanesly některé své postřehy a stížnosti k práci P BDC a KK. 
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Mimo jiné se dotazovaly z čeho a z jakých položek jsou placeni 

zaměstnanci BDC, stěžovaly si na špatnou práci správců a kritizovaly, 

že ve správcovské místnosti v domě č. 524 se úřaduje i o víkendech 

a nikdo přitom nekontroluje činnost, jež se tam děje. Dále nám bylo 

sděleno, že kontrolní komise, která by měla vše kontrolovat, 

nepracuje dobře a přítomné ženy nám sdělily, že nepochopily, jak se 

do KK dostala p. Šebestová, že Šebestovi, p. Dziak a p. Dvořáková 

jsou ve střetu zájmů, místopředseda P BDC p. Mgr. Holý a předseda 

KK Peroutka p. Humplovou velice zklamali,   pan Kovářík na svoji 

funkci nestačí, paní Maršnerová dále ještě přidala, že p. Mgr. Holý ji 

urazil a proto s ním nemluví.  Celé toto jednání jsme ukončili 

návrhem, aby p. Humplová své připomínky sepsala a předala P BDC 

nebo KK a budeme se  na ně snažit my, popřípadě P BDC ve 

stanovené lhůtě odpovědět. Stěžovatelku p. Maršnerovou KK 

vyslechla nadstandartně, není vlastníkem ani družstevníkem a 

k jednání se nevykázala žádnou vystavenou plnou mocí. Pro jeji 

informaci, kdy jsme jí sdělili, že na jejich bytové jednotce vázne letitý  

dluh, již ale k žádnému jednání nebyla  přístupná a mlžila, například 

o jejím údajném jednání s paní Branišovou, která se jí údajně měla 

omlouvat, že dluh byl naúčtován omylem, ovšem p. Branišová při tlf. 

jednání  předsedovi KK sdělila, že p. Maršnerové sdělila výši a vznik 

dluhu, který od roku 2017 měsíčně stále narůstá.   Závěrem  

konstatujeme, že KK si své úkoly plní tak, jak nám určují a povolují 

Stanovy BDC a zodpovídat se ze své činnosti budeme členským 

schůzím. Samotné členské schůze za rok 2019 zpochybněny nebyly, 

volby funkcionářů taktéž, rozpočet, daňové přiznání, rozvaha, zprávy 

o činnosti KK aj. Všechny tyto dokumenty jsou k nahlédnutí 

přístupné v kanceláři BDC. KK také kontroluje pravidelně účetnictví 

BDC a SV a jak jsme již konstatovali na svých minulých jednáních, 

účetní doklady obsahují veškeré požadované náležitosti.       

Obdrželi jsme od SBD SM i saldo za měsíc prosinec 2019, kde dluhy 

oproti měsíci listopadu 2019 poklesly o 17.601,-- Kč a v současné 

době činí  na SV 16.963,-- Kč na nájmu a 1.246,-- Kč na vyúčtování. 
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Na BDC činí dluhy 57.209,-- Kč na nájmu a 21.140,-- Kč na vyúčtování. 

Celkové dluhy činí tedy celkově 96.558,-- Kč. 

V letošním roce, kdy se očekává všeobecné navýšení cen vody, 

všech druhů energií, domovní daň již Praha 8 navýšila o 100%, doporučujeme 

tak všem upravit si ve vlastním zájmu u SBD SM výši záloh tak, aby 

do příštího vyúčtování za rok 2020 nevznikly na bytových jednotkách 

příliš velké nedoplatky.   

Kontrolní komise v následujícím období dohodne po zpracování roční 

uzávěrky SBD SM o předání účetních dokladů ke kontrole. 

Příští schůze KK se bude konat 12. února 2020 a budeme se snažit,  

dle časových možností členů, zúčastnit se schůze P BDC 10. února  

2020. 

  
Zapsal:  Peroutka v. r.    

 

 

 

 

 


