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Z á p i s  ze  schůze  KK konané dne 13. prosince 2017. 

 

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

                      p. Vodička Jiří – náhradník do KK 

 

Schůzi zahájil předseda KK a požádal paní místopředsedkyni Marii 

Sivákovou, aby nám podala informaci z jednání P BDC, kterého se s p. 

Šebestovou zúčastnila a které se konalo v pondělí 11. 12. 2017 od 19.00 

hodin.  Představenstvo probíralo možnost budoucího využití střešních 

nástaveb, diskutovalo se o opravě poškozené fasády, o dokončení 

výměny vodních uzávěrů a o lednovém termínu výměny vodoměrů a 

měřidel v bytech, o podmínkách pro vybudování plynové přípojky k domu 

aj.  

Dále bylo P BDC a KK seznámeno se stížnostmi, jež byly doručeny v době 

návštěvních dnů, o celkem klasické stížnosti na p. Novotného a všichni  

přítomní byli informováni  o výtce, která byla zaslána p. Valentovi 

ohledně nekvalitního úklidu. 

Kontrolní komise souhlasí se závěry prosincového zasedání P BDC a 

nemá k nim připomínky.  

V otázce dluhů jsme obdrželi informaci, že p. JUDr. Ondřejová odesílá již 

dlužníkům předžalobní upomínky, reakci dlužníků na tyto upomínky 

můžeme očekávat zhruba příští měsíc.  Výše dluhů oproti minulému 

měsíci se navýšila cca o 3 – 4,000 Kč, což není dramatický nárůst.    

KK provedla pravidelnou měsíční kontrolu příručních pokladen, 

v pokladně BDC činí zůstatek 3.167,-- Kč a v pokladně SV 951,-- Kč. 

Z pokladen byly proplaceny pouze nákupy kancelářských potřeb a dále 

zde probíhaly příjmy za prodej čipů.  Vykázané zůstatky souhlasí se 

zápisy a zůstatky v pokladních knihách, výčetky finančních hotovostí 

budou přílohou papírové formy tohoto zápisu.  

Závěrem jednání jsme si popřáli spokojené a poklidné prožití vánočních 

svátků a do roku 2018 přejeme všem obyvatelům našeho domu hodně 

zdraví, štěstí a spokojenosti.  

Příští naše schůze se bude konat dle plánu práce ve středu 17. ledna 

2018 od 17.00 hodin. 

 

Zapsal:   Peroutka v. r.  


