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Z  á  p  i  s 

Ze  schůze KK, která se konala dne 17. února 2016. 

 

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

Host:  p. Vodička Petr /náhradník do KK/ 

 

Členové KK se dne 15. února 2016 zúčastnili jednání P BDC. 

Prvním bodem tohoto jednání bylo otevírání nabídek ke koupi 

bytu 522/18. Jednání vedl p. Mgr. Holý a  KK potvrdila 

regulérnost výběrového řízení a nezjistila žádné pochybení. 

Z celkového množství sedmi nabídek zvítězila  nabídla č. 6 

před dalšími nabídkami č. 4 a 5.  

KK se zúčastnila i diskuze při projednávání stížnosti  

p. Humplové oproti p. Šebestovi z měsíce ledna 2016 a 

souhlasí se závěrem P BDC v této věci dále nic nepodnikat  

z důvodu důkazní nouze, to znamená tvrzení stěžovatelky  

oproti tvrzení p. Šebesty. KK je přesvědčena, že již toto 

nepříjemné prošetřování údajné této stížnosti na p. Šebestu, 

bylo dostatečnou motivací pro budoucí  jeho činnost. Jediným 

možným řešením, abychom se vyvarovali výše uvedeným 

situacím, by bylo monitorování kanceláře správce při jednání 

se stranami kamerou, ale k této možnosti se nepřikláníme.  

P BDC se dále zaobíralo body: 

- dokončení výměny kompenzátorů 

- přípravou nových stanov 

- nabídkami výměny el. vedení a osvětlení ve sklepích 

- konečná nabídka na revitalizaci vestibulů 

- servis vchodových dveří 

- záruční opravy dveří nedávno instalovanými 

- výměna výtahů, vydláždění a vymalování vestibulů. 

KK nemá k těmto bodům připomínek a souhlasí se závěry  

P BDC. 
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KK vzala na vědomí termín konání členské schůze BDC  

a SVJ v úterý   24. května 2016  od 18.00 hodin. 

Schůze se bude konat tradičně v KK Krakov a kontrolní 

komise může jen apelovat na oprávněné, by se na schůzi 

dostavili v co největším počtu a vyhnuli jsme se tak 

svolávání náhradní členské schůze, která by nás stála 

další zbytečné finanční náklady a pro všechny přítomné  

i další ztrátu času. 

KK nemá ke kontrole ještě k dispozici seznam dlužníků ke 

dnešnímu dni, tento nám SBDSM dodá až v termínu po 25. 2. 

2016.  

Smlouvy, chybějící do účetnictví roku 2014 byly již dodány a 

čekají pouze, dle p. Sivákové, na podpis pánů Kováříka a Mgr. 

Holého a poté k založení. Tímto aktem, by již z našeho pohledu 

bylo účetnictví roku 2014 bez závad.  

Paní Jana Šebestová provedla dne 15. února 2016 kontrolu 

příručních pokladen BDC a SVJ.  

 V pokladně BDC činí hotovost 2.712,-- Kč,  

v pokladně SVJ 2.929,-- Kč.  

Výše uvedené zůstatky souhlasí se zůstatky v peněžních 

knihách,  denní určený  limit pokladen není překračován. 

Soupisky finančních hotovostí budou přílohou papírové formy 

tohoto zápisu uloženého v kanceláři BDC. 

Příští zasedání KK je naplánováno na středu 16. 3. 2016. 

 

Zapsal: Peroutka v. r.   


