
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  schůzí KK, které se konaly ve dnech  

9. prosince a 16. prosince 2015 

 

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

                 

Pravidelná schůze za měsíc listopad byla z důvodu nemoci dvou členů 

KK přesunuta do měsíce prosince a konala se v náhradním termínu 9. 12. 2015. 

      

     Členky KK se zúčastnily jednání Představenstva BDC dne 

23. 11. 2015, viz zápis z P BDC a k přijatým závěrům tohoto 

zasedání.  KK nevznesla žádné připomínky. 

Aktualizovaný seznam dlužníků vůči BDC si převzala 

místopředsedkyně KK p. Siváková, do zasedání P BDC 

vyhotoví rozbor a společně s P BDC se budeme snažit najít 

řešení, jak nedoplatky z členů a nájemců vymáhat.  

Dne 23. 11. 2015 provedla paní Šebestová kontrolu pokladen 

BDC a SVJ, nezjistila zjevné nedostatky a konstatovala, že 

zůstatky v pokladnách souhlasí se zápisy v peněžních knihách.  

Hotovost v pokladnách: 

SVJ    =5.633,-- Kč ,  BDC   =3.934,-- Kč 

Výčetky finančních hotovostí tvoří přílohu papírové formy 

tohoto zápisu. Denní limit na pokladnách není překračován. 

Celá KK se již 12. prosince 2015 zúčastnila pravidelného 

zasedání P BDC, kde se probíraly otázky, popřípadě problémy 

ohledně výměny madel, kompenzátorů, seřízení topné 

soustavy, výměny protipožárních dveří a dveří ve vestibulech.  

Došlo i na bod jednání ohledně vymáhání dluhů z členů BD a 

SV. Paní předsedkyně P BDC konstatovala, že doposud zaslané 

dopisy a upomínky dlužícím členům se ve valné většině míjí 

účinkem, paní Siváková konstatovala, že výše dluhů stále 

stoupá, proto bude agenda s vymáháním dluhů předána 

právnímu zástupci /JUDr. Novotné/ a po dalších neúspěšných 
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urgencích bude agenda týkající se jednotlivého dlužníka 

předána soudu s návrhem na vymáhání, či exekuci.   

KK s tímto řešením ztotožňuje, protože sami taktéž 

nenacházíme jiného východiska po nepříliš úspěšných  

pokusech a zkušenostech z letošního roku i roků minulých.  

     Dne 14. 12. 2015 byla opětovně provedena revize příručních 

pokladen. 

Stav fin. hotovosti:   SV   4.183,-- Kč      BD   4.154,-- Kč 

Vykázané zůstatky souhlasí se stavem v pokladních knihách. 

     Pro rok 2016 jsme určili tyto termíny schůzí KK:  

Vždy se jedná o středy, dva dny po konání P BDC od 17.00 

hodin. 

      __________________________________________________________   

     20. ledna                                   13. července 

     17. února                                   17. srpna 

     16. března                                  21. září 

     20. dubna                                   19. října 

     18. května                                  15. listopadu 

     15. června                                  14. prosince 2016 

    ____________________________________________________ 

Shrnutí práce KK za rok 2015: 

Kontrolní komise se scházela pravidelně každý měsíc 

na svých zasedáních, členové KK se taktéž účastnili 

veškerých zasedání P BDC, výběrových řízení a dalších 

akcí. Bylo zkontrolováno účetnictví za rok 2014, pokud 

byla zjištěna závada nebo nedostatek na některých 

dokladech, fakturách, tyto byly dány pověřeným 

členům P BDC k opravě, popřípadě k doplnění tak, aby 

odpovídaly předepsaným standardům a zákonným 

ustanovením. Taktéž byly pravidelně kontrolovány 
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peníze na hotovosti v příručních pokladnách a jejich 

zůstatky v návaznosti na účetní knihy. Případné 

nedostatky byly opravovány přímo při kontrole nebo 

byla informována přímo p. předsedkyně BDC a oprava 

byla provedena do dalšího zasedání představenstva. 

KK se zaměřila i na problém dlužníků a neplatičů, 

celkový závěr a řešení je popsán výše této zprávy. 

Monitorovali jsme i průběh a dodržování časového 

harmonogramu vykonávaných prací a oprav v domě, 

jsme toho názoru, že tyto byly odvedeny v dobré 

kvalitě a přijatelném časovém rozvrhu. Práce v domě 

budou pokračovat i v roce následujícím, největší 

stavební akcí by měla být celková výměna výtahů, 

která zasáhne do života všech bydlících v domě. 

O práci naší komise jsme se snažili informovat 

v každoměsíčních zápisech. Výroční zprávu přednese 

předseda KK na řádné nebo náhradní členské jarní 

schůzi BDC a SV. 

Kontrolní komise vysoce vyzdvihuje pracovní nasazení   

i práci představenstva BDC, zvláště v tomto roce, kdy 

se v domě pracovalo na tolika stavebních akcích, 

úpravách, při výběru firem, jejich časovou koordinaci 

atd., atd.   

Závěrem nám dovolte popřát jménem naší komise 

všem řádným obyvatelům našeho domu do roku 2016 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a i klidné 

bezstresové bydlení.   

Zapsal:  Peroutka v. r. 


