
CC  
C 

 

    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    

Z  á  p  i  s 

Ze  schůze KK, která se konala dne 19. srpna 2015 

 

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

 

Členové KK se zúčastnili dne 17. srpna 2015 zasedání  

P BD, kde se jednalo o nabídce Fy PODA ohledně pokládky 

optického kabelu, dále o dokončení výběru a instalace madel 

a o upřesnění nabídek a dodávek protipožárních a kyv. dveří 

do společných prostor. Řešily se i problémy ohledně výtahů a 

o jejich postupné výměně. Rekonstrukce střechy byla již 

dokončena a dílo bylo předáno k 17. 7. 2015.  

KK souhlasí i s novelizací našeho Domovního řádu tak, aby 

reagoval na dnešní platné zákony a předpisy a zároveň na 

podmínky v našem domě. Návrh bude dán k diskuzi a nakonec 

k hlasování členským schůzím. 

Blíže o celém jednání v zápisu ze schůze P BD. 

K přijatému usnesení KK nevznesla žádné připomínky.   

Dne 17. 8. 2015 proběhla kontrola pokladen BDC a SVJ. 

Pokladna BDC  - finanční hotovost  4.837,-- Kč    

Pokladna SVJ  - finanční hotovost   7.890,-- Kč 

Vykázané zůstatky souhlasí se stavem v pokladních knihách. 

Výčetky z kontroly pokladen budou přílohou tištěné formy 

tohoto zápisu. 

Kk obdržela v tištěné podobě seznam dlužníků ke dni 30. 6. 

2015. Prozatím jej bereme jako informativní, protože ne každý 

zaplatil své pohledávky tak, aby platby došly na účet včas a 

pokud někdo zaplatil přesně 30. 6., platba se nám na účtu 

objeví o několik dní později. Proto větší vypovídající hodnotu 

bude mít až seznam za měsíc červenec 2015. Ale upomínat 

neplatiče je třeba co nejdříve. Překvapuje nás, že „vlastníci“, 

jež by žádné dluhy mít vůbec neměli, dluží cca 87.095,-- Kč.  
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Podrobně se tímto bodem KK bude zabývat na svých 

zasedáních v měsíci září, popřípadě v říjnu 2015.  

KK vzala na vědomí personální změny v SBDSM, do čela 

družstva byla nově zvolena pí Ing. Dana Podhrázská, která 

bude prozatím vykonávat i funkci finanční ředitelky. Paní 

předsedkyni není nutno zvlášť představovat, pravidelně se 

zúčastňuje našich členských schůzí, kde přednáší a informuje  

o hospodaření  našeho BD a SVJ za uplynulá období.  

     KK diskutovala i otázku a možnosti nového elektronického 

platebního styku s bankou, o zabezpečení a ochraně našich  

finančních prostředků na účtech.  

V současné době mají námi povolen aktivní přístup na naše 

účty  dvě pracovnice SBDSM. Nám, jako majitelům účtů, tímto 

schvalováním veškerých odcházejících plateb do banky, byla 

dána možnost kontroly před odesláním a proplacením příkazu 

k úhradě bankou funkcionářem,  jež je o odesílané platbě 

informován a má o ní přehled /např. potvrzoval fakturu, 

objednával zakázku aj./  V praxi by to znamenalo, že 

pracovníci SBDSM platbu zadají a my ji poté elektronicky 

potvrdíme – schválíme. 

Kontrolní komise se domnívá a nemůže ani jinak, že z důvodu 

ochrany  našich finančních prostředků bychom na tuto 

nabídku měli přistoupit, ale je pouze na rozhodnutí P BD, jak 

ono se k této nabídce postaví a jaká opatření pro ochranu 

našich finančních prostředků na účtech přijme. O tomto 

našem výše uvedeném rozhodnutí budeme informovat na 

příštím zasedání PBD. 

KK zaregistrovala, že od 1. 8. 2015 bylo SBDSM provedeno 

navýšení záloh pro členy, jejíž nedoplatek ve vyúčtování za rok 

2014 byl vyšší než 5.000,-- Kč. Předsedovi KK se některé 

zvýšené zálohy nejeví dostatečně navýšené, zvlášť když jsou 

prováděny až od měsíce srpna a v dalším vyúčtování za rok 
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2015 se nedoplatky s takto malým navýšením o výraznou 

částku snižovat nebudou. Tento problém bude řešit 

s předsedkyní P BD paní Krčmářovou a poté s SBDSM. 

Zářijová schůze KK se bude konat po dohodě již před konáním 

PBD a to již 9. září 2015. Na schůzi bude přizván i členskou 

schůzí zvolený náhradník do KK pan Petr Vodička. 

 

Zapsal: Peroutka v. r.   

 


