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Z á p i s  ze  schůze  KK konané dne 16. listopadu 2016. 

 

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

                         JH : Vodička Petr 

 

Předseda KK přivítal všechny přítomné a informoval pana 

Vodičku o jednání P BDC, jež se konalo 14. listopadu a kterého 

se celá KK zúčastnila. Na zasedání P BDC se mimo jiné 

diskutovaly body ohledně plánovaných akcí, jako jsou kontrola 

pláště domu, kontrola zábradlí na balkónech, vybudování 

kontejnerových stání, opravy venkovních schodišť aj. 

V dalších termínech budou probíhat ještě kontroly topného 

systému v bytech a na 26. 11. byl určen náhradní termín 

přistavení kontejneru na věci k likvidaci. Byl schválen i nákup 

vysavače na úklid výtahových spár a řešila se i otázka úklidu 

výtahů.  

Kontrolní komise neměla připomínky ani k plánovanému 10% 

navýšení záloh na vodu a vzala i na vědomí, že s oběma pány 

správci byla uzavřena pracovní smlouva na dobu neurčitou.  

Paní předsedkyně na náš dotaz poinformovala KK o činnosti 

JUDr. Novotné, která již odeslala dlužníkům upomínky 

k úhradě jejich nedoplatků, kopie upomínek je možno údajně 

vyzvednout na SBDSM. Bylo konstatováno, jak nás p. 

předsedkyně Krčmářová v dalším období informovala, že 

někteří dlužníci již zaplatili, další se s ní telefonicky spojili, že 

údajně o dluhu nevěděli a paní naše předsedkyně jim 

doporučila postup, jak dále činit, aby svůj dluh umořili. 

Celkovou evidenci dlužníků KK obdrží cca v polovině měsíce 

prosince. Již ale dle posledního seznamu dlužících z měsíce 

září, října se dluhy snížily o cca 35.000,-- Kč, u SV je dluh 

konstantní 17.168,-- Kč, SVJ 26.426,-- Kč, BDC 86.890,- Kč. 

Z toho nedoplatek sezóny 2015 činí 17.499,-- Kč. 
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Ohledně plánované výměny měřičů topení KK souhlasí  

s pozdějšími termíny jejich výměny na přelomu let 2017 – 

2018, až když  bude  končit  jejich životnost. 

Dne 14. 11. 2016   byla  provedena kontrola příručních 

pokladen v pokladně SV činila hotovost 1.416,-- Kč a 

v pokladně BDC 3.835,-- Kč. Výčetky bankovek a mincí budou 

přiloženy k papírové formě tohoto zápisu. Pokladní denní limity 

jsou dodržovány, vykázané zůstatky v pokladnách souhlasí se 

zůstatky v pokladních knihách.  

KK v příštím měsíci bude na SBDSM požadovat ke kontrole 

dodání a zpřístupnění účetnictví za 1. pololetí tohoto roku a 

budeme se dotazovat na případnou přípravu a provádění  

inventur v závěru tohoto roku. 

Příští schůze KK se bude konat ve středu 14. prosince 2016 od 

17.00 hodin, v pondělí 12. 12. 2016 se má konat schůze P BDC, 

kterého se členové KK budou snažit taktéž zúčastnit.  

 

 Zapsal:  Peroutka v. r.  

       


