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Z á p i s  ze  schůze  KK konané dne 14. prosince 2016. 

 

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

 

          Schůzi zahájil předseda a ze svých poznámek jsme si 

připomněli program zasedání a jednání P BDC , které se konalo 

toto pondělí 12. prosince 2016 od 19.00 hodin a kterého se 

celá KK zúčastnila.  

Body jednání P BDC vyplývaly ze současné situace a 

problematiky  v domě, kterou je nutno průběžně  operativně 

řešit, ať už se jedná o zhotovení posudku na stav balkónů a 

plášť domu,  úpravu společných prostor v čp. 523, jednalo se i 

o výměně uzávěrů teplé a studené vody v jednotlivých bytech, 

dále se vedla diskuze o reklamaci díla na  nepožární dveře aj. 

Představenstvo zároveň rozhodlo i o stornování objednávky na 

kontejnerová stání, protože vybraná firma nám nebyla schopna 

dodat a osadit stání, která by se dala otevírat oboustranně. Se 

všemi závěry, jež P BDC přijalo kontrolní komise souhlasí a 

nemá k nim připomínky. O zhotovení 6 ks protipožárních dveří 

do čp. 523 bude P BDC rozhodovat až později, po výsledku naší 

reklamace.  

Kontrolní komise bere na vědomí ukončení spolupráce s JUDr. 

Šímovou, jež nás zastupovala v některých sporech a 

exekucích, z důvodu jejího odchodu do důchodu. Neznamená 

to ale, že bychom zůstali bez právního zastoupení, v současné 

době se zabývá našimi pohledávkami a jejich vymáháním p. 

JUDr. Novotná  a jeví se, že její snaha nevyzní naprázdno. 

K datu 30. 11. 2016 činí celkové dluhy 152.277,-- Kč, z toho za 

BDC 119.953,-- Kč a SV 32.324,-- Kč. Závěrečné sjetiny 

dlužníků za měsíc prosinec 2016 budeme mít k dispozici 

pravděpodobně ž koncem měsíce ledna 2017.  
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Kontrolní komise obdržela na základě naší žádosti od SBDSM 

cestou paní předsedkyně P BDC ke kontrole pořadače se 

založenými účetními doklady a bankovními výpisy za cca  

3 čtvrtletí letošního roku, tyto budeme mít ke kontrole 

„zapůjčeny“ do konce měsíce ledna 2017, poté je vrátíme zpět 

SBDSM, aby mohla být vyhotovena celková uzávěrka za rok 

2016. KK doufá, ba je přesvědčena, že po zkušenostech z let 

minulých, by se v kontrolovaném účetnictví mělo vyskytovat 

pouze minimum administrativních a ještě méně účetních 

nedostatků. 

Představenstvo si odsouhlasilo a určilo termíny svých 

zasedání pro rok 2017 a od těchto se budou opět odvíjet i 

termíny  schůzí KK, které jsme ponechali na následující 

středeční termíny:  

18. ledna                          19. července 

15. února                          16. srpna 

15. března                         13. září 

12. dubna                          18. října 

17. května                         15. listopadu 

14. června                         13. prosince     2017. 

Začátky budou vždy od 17.00 hodin.  

12. prosince byly provedeny i pravidelné měsíční kontroly 

pokladen BDC a SV. Do těchto pokladen jsou přijímány a z nich 

jsou vypláceny platby např. za poštovné, nákup čistidel, platby 

za zhotovení klíčů, nákupy kancelářských potřeb, kalendáře, 

platby za tisk domovních řádů, nákup barev na výtahy, platby 

za dohody o provedení práce, poplatky za odebrané čipy, 

platba kurýrovi do banky, platby za zhotovení potvrzení BD, 

platby za povolení rekonstrukce, poplatky za převody bytů, 

příjmy za nedoplatky a další a další.  Finanční hotovost 

v pokladnách činila:     Pokladna BDC      11.803,-- Kč 

                                     Pokladna SV          3.991,-- Kč. 



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    

Zůstatky souhlasily se zápisy a zůstatky v pokladních knihách, 

výčetky finanční hotovosti budou přiloženy k papírovému 

vyhotovení tohoto zápisu. Denní peněžní limity příručních 

pokladen nejsou překračovány. 

Kontrolní komise na závěr zhodnotila svoji činnost za letošní 

rok, konstatovali jsme, že jsme si celkově své naplánované 

úkoly splnili, do počátku roku následujícího nám zbývá do 

konce měsíce ledna dokončit výše zmíněnou kontrolu 

účetnictví ze zapůjčených dokladů a pravidelně se zabývat 

aktuálním stavem dlužníků. Taktéž jsme se shodli a těší nás, 

že spolupráce naší komise a Představenstva BDC je na velmi 

dobré úrovni a nepanují mezi námi rozpory.   

     Blíží se již svátky vánoční a závěr letošního roku, proto 

bychom chtěli všem řádným obyvatelům našeho domu popřát 

příjemné a klidné vánoce, doufat, že o svátcích nebude zrovna 

někdo vrtat a „budovat“  a do roku následujícího přejeme 

hodně zdraví  s tím, aby se nám všem v našem domě dobře a 

spokojeně bydlelo a žilo. 

 

Zapsal:  Peroutka v. r.  

       


