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Z á p i s  ze  schůze  KK konané dne 26. září 2016. 

 

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

     

Členky KK se zúčastnily pravidelného zasedání Představenstva 

BDC, které se konalo dne 19. září 2016 od 19.00 hodin. Více o 

jednání v zápisu P BDC. O průběhu jednání P BDC, řízeném p. 

místopředsedou Kováříkem, informovala KK paní Siváková, hlavně 

tedy předsedu, který se schůze z důvodů služební cesty nemohl 

zúčastnit.  Na schůzi P BD se projednávaly otázky řešení reklamací, 

zkouška topné soustavy před topnou sezónou, doplnění všech 

pracovních smluv a náplní práce zaměstnanců družstva. KK 

prozatím viděla pouze náplň práce úklidových pracovníků. Nadále 

se pokračuje v posuzování vhodnosti vytápění domu vlastní 

kotelnou, ale probírají se i možnosti jiné. Pokračuje se i na projektu 

uzavřených kontejnerových stání, opravě dlažby a výměně dveří ve 

vestibulu vchodu 523, o opravě jedné z bývalých výtahových 

strojoven, na základě které bude posléze rozhodnuto, zda takto 

opravovat i strojovny zbývající. Pravděpodobně se začne strojovnou 

v č. 525, kde pod ní v nižším patře v jedné bytové jednotce dochází  

ke stálému  dlouhodobému průsaku dešťové vody.   

K jednání a usnesení z jednání P BDC kontrolní komise  k projednávaným 

bodům nemá připomínky. Pouze doba vyhotovení a vyvěšení zápisů  

P BDC se nám jeví jako neúměrně dlouhá.  

Dne 19. 9. 2016 proběhla kontrola dokladů a příručních pokladem 

BDC a SV. Pokladní denní limit v pokladnách je dodržován, stav 

v pokladních knihách a pokladnách souhlasí. Pokladny vykazují 

tyto zůstatky: 

Pokladna BDC   4.475,-- Kč                      Pokladna SV     3.905,-- Kč. 

Dluhy dlužníků činí dle posledního seznamu 168.648,-- Kč, lze 

konstatovat, že dlužná částka se příliš nemění, p. JUDr. Novotná 

obdržela aktualizovaný seznam dlužníků k upomínání a 

eventuálnímu vymáhání. 

Příští schůze KK se bude konat 19. 10. 2016 od 17.00 hodin 

Zapsal: Peroutka v. r. 


