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-Z  á  p  i  s 

Ze  schůze KK, která se konala dne 21. října 2015 

 

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

                p. Vodička Petr – náhradník do KK 

 

Předseda KK přivítal přítomné členky KK a zároveň I 

náhradníka do KK p. Petra Vodičku. Všeobecně pohovořil o 

práci, funkci a činnosti naší kontrolní komise. Zmínil se i o 

problémech v družstvu, na které se kontrolní komise 

pravidelně zaměřuje.    

KK se zúčastnila zasedání P BDC dne 12. 10. 2015, kde se 

dojednávalo dokončení výběrového řízení na výměnu výtahů, 

včetně jejich budoucí podoby a použitých materiálů.  

KK doporučuje použití kamerového systému i do jednotlivých 

výtahů. Představenstvo také projednávalo obměnu běžných a 

nových protipožárních dveří do společných prostor domu. 

Kontrolní komise nemá námitky k přijatému usnesení z této 

schůze P BDC. 

Téhož dne byla provedena i kontrola příručních pokladen SVJ 

a BDC. Tuto provedla členka KK p. Šebestová, která 

konstatovala, že vykázané zůstatky v pokladnách souhlasí se 

zápisy v peněžních knihách.  

Hotovost v pokladnách: 

SVJ    =5.847,-- Kč ,  BDC   =1.514,-- Kč 

Výčetky finančních hotovostí tvoří přílohu papírové formy 

tohoto zápisu. 

KK obdržela aktualizovaný seznam dlužníků a tak jako každý 

měsíc jsme byli bohužel nuceni konstatovat, že výše dluhů se 

mírně od minulého měsíce zvýšila, členové BDC dluží celkově 

119.624,-- Kč, což je navýšení o 24.000,-- Kč a „vlastníci“ dluží 

celkově za služby 60.086,-- Kč. Doporučenými dopisy je 
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upomínáno 16 osob. KK doporučuje na každého dlužníka 

zavést samostatnou složku, kde bude uložena veškerá 

korespondence týkající se vymáhání dluhu a tuto složku 

budeme moci posléze poskytnout soudu či exekuční firmě při 

případném vymáhání dluhu. Postup dohodne předseda KK 

s paní předsedkyní BDC na příštím jednání představenstva dne 

23. 11. 2015. 

Tohoto jednání P BDC se zúčastní i členové KK a schůze KK 

za měsíc listopad se bude konat 25. 11 2015 od 17.00 hodin. 

 

Zapsal: Peroutka v. r.   


