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Z á p i s  ze  schůze  KK konané dne 16. srpna 2017. 

 

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

                      p. Vodička Jiří – náhradník do KK 

 

Schůzi zahájil předseda KK, přivítal přítomné a  s uspokojením 

konstatoval, že i když je doba dovolených, tak účast členů KK na 

plánovaných schůzích je 100%, což se nedá přímo říci o všech členech 

představenstva, jehož schůze se KK v pondělí 14. srpna 2017 zúčastnila.   

Zde byla hlavně citelně znát neúčast pana místopředsedy Kováříka, 

který dle programu schůze měl informovat o technických akcích, jež 

v současnosti probíhají a budou probíhat,  některé plánované body 

jednání se proto musely přesunout až na příští zasedání P BDC. 

S problémy čerpání dovolených se ale potýkáme i u jiných subjektů, do 

dnešního dne nemáme aktualizovaný seznam dlužníků od měsíce května 

a tak nezbývá jen doufat, že v měsíci září pokročíme již o něco kupředu a 

začne se pracovat na opravách venkovních schodišť, pokračovat i 

v závěrečných přípravách na vybudování kontejnerových stání, 

pokročíme o něco dále i s projektem na vlastní kotelnu, ujasní se stav 

okolo potřebné  plynové přípojky a bude doložen i položkový rozpočet na 

opravy střešních nástaveb. Taktéž bude dokončeno již P BDC schválené 

refinancování úvěru.  

P BDC také jednalo na základě stížností některých členů na špatný a 

nepravidelný úklid v čp. 524 – 526. Po kratší diskuzi se P BDC shodlo, že 

stížnosti jsou oprávněné, kvalita úklidu se v posledním období zhoršila  a  

odsouhlasilo tedy udělit výtku pracovníkovi p. Ondřeji Valentovi, jež za 

úklid ve výše  uvedených čp. zodpovídá.   

Celkově jsme se jako KK shodli v tom, že souhlasíme se závěry a 

usnesením P BDC a nemáme další připomínky.   

    Jako každý měsíc byla provedena kontrola příručních pokladen BDC a 

SV. Pokladnami probíhaly hotovostní platby za poštovní poplatky, platby 

za výpis z obchodního rejstříku, 9.000,-- Kč za vklady návrhů na 

katastrální úřad, dále platba za nákup žárovek za 6.667,-- Kč, aj.  

V pokladně BD činila hotovost 3.092,-- Kč  v pokladně SV 4.413,-- Kč. 

Tyto pokladní hotovosti souhlasily s konečnými zůstatky v pokladních 

knihách. Limit pokladních hotovostí je dodržován. Finanční výčetka bude 

přílohou papírové formy tohoto zápisu.    
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Příští schůze KK je naplánována na den 13. září 2017 od 17.00 hodin. 

Na tomto zasedání bychom rádi i pohlédli do nejčerstvějších seznamů 

dlužníků členů BD i SV a taktéž do seznamů dlužníků za pronajaté 

nebytové prostory. Dále budeme žádat k nahlédnutí a kontrole od SBDSM 

i naše účetní doklady za první pololetí 2017. 

Předseda KK závěrem poděkoval přítomným za účast a schůzi v 18.20 

ukončil. 

 

Zapsal:  Peroutka  v. r.  

  


