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Z á p i s  ze  schůze  KK konané dne 19. října 2016. 

 

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

     

Kontrolní komise se seznámila a prodiskutovala závěry a 

usnesení z jednání Představenstva BDC, které se konalo 

v pondělí 17. října 2016 od 19,00 hodin a jehož se celá 

kontrolní komise zúčastnila. Na P BDC se probíraly body 

ohledně posudku statiky schodišť, další úkoly ohledně 

možnosti a vhodnosti vybudování vlastní plynové kotelny, 

jednalo se o přípravě projektu k zastřešení kontejnerových 

stání, o opravách venkovních schodišť, o výměně dlažby ve 

vestibulu  čp. 523, o případných kontrolách stavu zábradlí a 

balkónů a dalších plánech.  

Kontrolní komise souhlasí se všemi navrhovanými řešeními a 

investicemi, jež byly na tomto zasedání přijaty, KK zastává 

názor, že všechny tyto akce přispějí k dalšímu zkvalitnění 

kultury bydlení v našem domě a zvýšení bezpečnosti všech 

obyvatel. Kontrolní komise oceňuje i nelehkou práci P BDC, 

protože všechny tyto akce kladou na členy představenstva 

nemalé úsilí a časovou náročnost.  

Taktéž i v případě výměny měřičů vody v domě, kterým končí 

životnost, se KK přiklání k variantě vyměnit oba měřiče 

najednou a to za měřiče, ze kterých lze odečítat již bez 

fyzických návštěv pracovníků v jednotlivých bytech, pokud 

cenová nabídka bude alespoň trochu příznivá.  

Dne 17. října byly, tak jako každý měsíc zkontrolovány příruční 

pokladny BDC a SV. Stav v pokladnách v hotovosti činí  

Pokladna BDC                                                 Pokladna SV 

4,615,-- Kč                                                       3,475,-- Kč 
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Finanční stav v pokladnách souhlasí se zápisy v peněžních 

knihách a pokladní denní limity nejsou překračovány. Peněžní 

výčetky budou písemnou součástí tohoto zápisu. 

Ke dnešnímu dni KK neobdržela ještě aktualizovaný seznam 

dlužníků, ale dle zatím nepodložené informace víme, že oproti 

minulému období se dlužná částka nesnížila, ba právě naopak 

a budeme požadovat cestou paní předsedkyně BDC zprávu, 

jakým způsobem JUDr. Novotná na jednotlivých dlužnících 

pohledávky družstva a SV  vymáhá, jak v jednotlivých 

případech postupuje, jak dlužníky oslovila a zvážíme i možnost 

přizvat p. JUDr. Novotnou na jednání prosincového 

představenstva, aby  nás o svém úsilí v otázce vymáhání 

dlužných částek informovala přímo.  

Celá kontrolní komise se zúčastní v měsíci listopadu 

pravidelného zasedání P BDC s samotná schůze KK, na kterou 

přizveme i náhradníka do KK p. Vodičku, se bude konat ve 

středu 16. 11. 2016 od 17 hodin.  

   

Zapsal: Peroutka v. r. 


