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Z á p i s 

ze  schůze  KK konané dne 17. srpna 2016. 

 

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

                 

     Kontrolní komise se zúčastnila pravidelného zasedání 

Představenstva BDC, které se konalo dne 15. srpna 2016 od 19.00 

hodin. Viz vyhotovený zápis ze schůze P. BDC. 

V bodě 1, jednání jsme vyslechli energetického poradce p. 

Klimenta, který nám nastínil možnosti vytápění domů vlastní 

plynovou kotelnou, finanční náročnost, servis a časovou osu pro 

sehnání všech možných povolení. Nejedná se tedy o investici 

v horizontu jednoho, dvou let ale spíše o střednědobou. Jelikož  

představenstvo zasedalo pouze tříčlenné, pan Mgr. Holý a paní 

Dvořáková byli omluveni, celkem logicky další diskuze a 

rozhodování o tomto bodu  bylo odsunuto na další zasedání 

představenstva, kde se postupně upřesní, co vlastně všechno okolo 

nového vytápění budeme požadovat a jaká okolo toho bude 

administrativa.   

Taktéž bod 2, o chemickém čištění topné soustavy byl tímto 

odsunut, v některých variantách řešení vytápění domu by to byly 

zbytečně vynaložené náklady. / cca 900.000,-- Kč/ 

KK vzala i na vědomí bod č. 3, reklamace protipožárních dveří, 

vyhodnocení statiky schodišť, pokračování montáže výtahů aj.  

K těmto bodům KK nemá žádné připomínky. Byli jsme informováni, 

že poslední výtahy by měly být zprovozněny v plánovaném termínu, 

to znamená závěrem tohoto měsíce.  

Kontrolní komise se přiklání i k návrhu montáže monitorovacího 

kamerového systému do výtahů, finanční náročnost této akce je 

vzhledem k pořizovacím nákladům výtahů celkem zanedbatelná a 

bylo by tak zajištěno alespoň nějaké zabezpečení společného 

majetku vůči snad vyskytnuvším se vandalům.    

I k bodu 4, ohledně projektu uzavřených kontejnerových stání 

kontrolní komise souhlasí se závěry představenstva.   
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Dne 15. 8. 2016 provedla paní Šebestová pravidelnou kontrolu 

příručních pokladen s následujícími finančními zůstatky: 

Pokladna BDC                                              Pokladna SV 

16.233,-- Kč                                                      10.173,-- Kč 

Vykázané zůstatky souhlasily se zůstatky v peněžních knihách. 

Pokladní limity obou pokladen jsou dodržovány. 

Peněžní výčetky pokladen tvoří přílohu papírové formy tohoto 

zápisu. 

Dluhy vůči družstvu od minulého měsíce mírně vzrostly, činí 

celkově 243.276,-- Kč, z toho 74.638,-- Kč za nebytové prostory. 

Členové BDC dluží 95.836,-- Kč, za služby 21.418,-- Kč, členové SV 

dluží na poplatcích 19.824,-- Kč a na službách 31.570,-- Kč. 

Kontrolní komise, jmenovitě paní místopředsedkyně Siváková,  

o této skutečnosti informovala předsedkyni BDC pí Marcelu 

Krčmářovou a ta KK sdělila, že v těchto dnech již paní JUDr. 

Novotná odesílá dlužníkům první upomínky formou doporučených 

dopisů. Posečkáme tedy, jakou odezvu  tyto upomínky v řadách 

dlužníků způsobí. 

Do konce měsíce září by měly být ještě vypracovány i pracovní 

náplně všech pracovníků družstva a od měsíce října bychom se 

měli již více zaměřit i na kontrolu úklidu v domě, největší stavební 

akce by již měly být ukončeny. 

Příští schůze KK se bude konat /z důvodu týdenní služební cesty 

předsedy mimo Prahu/ namísto ve středu 21. 9. 2016 v termínu 

posunutém na pondělí  26. září od 17.00 hodin. 

 

Zapsal: Peroutka v. r. 


