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Z  á p i s   ze schůze KK konané  dne 10. prosince 2019 

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

Schůzi zahájil předseda KK, přivítal přítomné členky KK. Z provozních 

důvodů jsme i tento měsíc po vzájemné dohodě přeložili plánovaný 

termín schůze KK namísto 11. 12. 2019 na dnešní den. Termíny 

schůzí na rok 2020 jsme stanovili v návaznosti na schůze 

představenstva, kterého jsme se včera zúčastnili a budou se konat 

vždy ve středu a to v následujících termínech: 

15. ledna                  15. července 

12. února                  19. srpna 

18. března.                16. září 

22. dubna                   14. října 

13. května                  11. listopadu 

17. června          a       9. prosince 2020. 

 

Na jednání P BDC jsme vyslechli nabídku firmy Fimont na 

revitalizaci našeho domu, jedná se vlastně o pokračování nebo 

upřesnění nabídek minulých a zde jde vlastně o to, abychom si 

konečně vybrali určitou variantu a za jaký finanční objem ji budeme 

požadovat. Proto  vyzíváme P BDC, aby už konečně realizovalo a 

spustilo dlouho zmiňovanou anketu, obyvatelé domu si jednu 

z několika variant vybrali a květnová členská schůze, kde by měla 

proběhnout i prezentace vybrané firmy, rozhodla a potvrdila námi 

vybranou variantu a její financování. Tato firma by byla, dle jejich 

vyjádření, údajně schopná začít stavět již ve třetím čtvrtletí 2020. 

Ale my, jako KK na prezentované termíny nahlížíme realisticky, 

pokud se ohlédneme do blízké minulosti, plynová přípojka a 

výstavba plynové kotelny je na mrtvém bodě, na kontejnerová stání 

se prozatím také můžeme pouze těšit, čekáme stále na nová 

schodiště a musíme dát zapravdu některým nájemníkům, že bydlení 

v naší ulici je vzhledem k rekonstrukci vozovky a chodníků opravdu 

hrůzné. Jsme i toho názoru, že petice na zprůjezdnění ulice na 
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Bendovce nic nevyřeší a pokud se jí bude vůbec někdo zabývat, tak 

v jakém časovém horizontu.     

     V bodu 8. jednání P BDC „Různé“ byl uveden i bod „Úprava 

pracovní náplně paní Dvořákové“, který dle našeho názoru nebyl 

dotažen úplně do konce. Kontrolní komise proto žádá předsedu  

P BDC p. Kováříka, aby aktualizoval a nově zpracoval pracovní 

náplň paní Dvořákové. Pouze tak bude transparentní, jakou 

pracovní činnost paní Dvořáková vykonává jako zaměstnanec BDC 

a jaké úkoly plní jako členka P BDC. 

 Kontrolní komise jinak souhlasí se závěry a usnesením ze včerejší 

schůze představenstva a děkuje P BDC za spolupráci v roce 2019, 

která, jak doufáme, bude pokračovat i následujícím období.  

     Dále dáváme v samém závěru letošního roku jen takové 

zamyšlení na okraj.  

V následujících letech nás budou čekat pravděpodobně dosti 

vysoké investice do zvyšování kvality našeho bydlení a tak 

doporučujeme zamyslet se, zda naše odvody do fondu oprav jsou  

z pohledu do budoucnosti dostatečné. Nastavená částka na fond 

oprav totiž nebyla z naší strany nikdy  valorizována a pozorujeme 

skutečnost, že ceny ve stavebnictví, mzdové náklady i minimální 

mzdy rostou od roku 2013 raketovým tempem.  Uvědomujeme si, 

že zvýšení plateb do fondu oprav není přímo populární krok, ale 

musíme se přizpůsobovat okolnostem, které nemůžeme ovlivnit. 

Na straně druhé se každoročně valorizují důchody, rostou mzdy a 

platy, příspěvky na bydlení aj.. Naše příjmy do fondu oprav jsou ale 

stále neměnné. A to přitom stále chceme investovat, zvelebovat 

náš majetek, který investicemi bude nabývat daleko více na 

hodnotě, než do budoucích investic sami vložíme.  Jako KK jsme 

přesvědčeni, že dříve nebo později se budeme muset tímto 

problémem zaobírat a i P BDC by mělo v nejbližší budoucnosti k 

tvorbě fondu oprav otevřít diskuzi a zaujmout stanovisko, s kterým 

by poté vystoupilo na členských schůzích BDC a SV.   

 



 
    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   

CC 

C 

Paní Šebestová dne 9. prosince 2019 provedla pravidelnou 

kontrolu příručních pokladen BD a SVJ s kterou nás seznámila.    

Stav v pokladně BDC činil                     ´=416,-- Kč 

Stav v pokladně SVJ činil                    =8.157,-- Kč.    

Pokladnami proběhl pouze převod částky 500,-- Kč do pokl. BDC, 

v této pokladně byl dále příjem 100,-- Kč za vydané potvrzení a 

1.000,-- Kč byl vklad na KÚ. Z pokladny SV se za 280,-- Kč zakoupily 

publikace Občanský a obchodní zákon s komentářem.  

Vykázané zůstatky souhlasí se zápisy v pokladních knihách, 

výčetka hotovostí bude přílohou tištěné formy tohoto zápisu a 

uložena v kanceláři BDC.  

Aktualizované seznamy dlužníků jsme ke dni 10. 12. 2019 ke 

kontrole neobdrželi. Tyto dorazily 12. 12.2019 e mailovou 

korespondencí a jsme za to vděčni. Zběžně jsme do seznamů 

nahlédli a můžeme konstatovat, že od minulého období se dluhy 

snížily o 33.440,-- Kč na celkovou dlužnou částku 114.159,-- Kč. Což 

je pro KK a nejen pro nás docela příznivá zpráva. 

Skončili jsme tedy příznivou zprávou a protože se blíží závěr roku 2019, 

chtěli bychom poděkovat všem, kdo s námi v letošním roce 

spolupracovali a jim i všem obyvatelům našeho domu popřáli do roku 

2020 hodně zdraví, spokojenosti a poklidného bydlení v našem domě a 

aby dostávali pouze samé příznivé zprávy.  

A dávejme všichni na sebe při chůzi ulicí Cafourkovou pozor, ať se 

nezraníme. 

 

Zapsal:  Peroutka v. r.    

 

 

 

 


