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Z á p i s  ze  schůze  KK konané dne 15. února 2017. 

 

Přítomni: pp.  Peroutka Jiří, Šebestová Jana  

                                                                   Omluveni: p. Siváková Marie  

                                                                   p. Vodička Jiří – náhradník do KK 

 

         Předseda KK přivítal kolegyni Šebestovou a oznámil jí, že 

místopředsedkyně KK paní Siváková nám onemocněla a 

nemůže se tedy zúčastnit dnešního jednání. Tuto skutečnost 

dopoledne sdělil i náhradníkovi KK panu Vodičkovi, se kterým 

se shodl, že je celkem zbytečné, aby se účastnil dnešního 

jednání KK, které bude převelice krátké.  

V pondělí 13. února se konalo zasedání Představenstva BDC, 

kterého se zúčastnila ještě celá kontrolní komise. Tam jsme 

se shodli, že úkoly z minulého jednání představenstva se 

průběžně plní, pouze kompletní reklamace dveří ještě není 

dotažena do konce, projekt a posudek týkající se topné 

soustavy a posudek týkající se pláště domu bude hotov do 21. 

2. 2017. Byla schválena i celková výměna 6 ks zpětných 

klapek za litinové.  Případné mytí fasády domu bylo odloženo 

až do vyhotovení posudku o stavu fasády.  Představenstvo se 

věnovalo i opětovné stížnosti manželů Novákových na pana 

Adama Novotného ohledně rušení nočního klidu vycházejícího 

z jeho bytu a dlouhodobé finanční pohledávce váznoucí na 

tomto bytu. Podklady byly předány paní JUDr. Novotné 

k realizaci a vymáhání.  

P BDC a KK se pozastavila i nad výsledky ankety ohledně  

uzávěrů vody v bytech. Více jak třetina anketních lístků se  

nevrátila zpět a tak vlastně neznáme stav, jaký počet uzávěrů 

je potřeba nakoupit a vyměnit.  Můžeme se tedy domnívat, že 

v těchto bytech, o nichž nemáme informace, funguje vše bez 

závad nebo to vlastníky, či družstevníky nezajímá, nečtou ani  
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oznámení ve vývěskách, nepřečtou si je ani na vstupních 

dveřích, popřípadě na dveřích výtahů a to je pak divení, že se 

v domě něco děje a oni na to nebyli připraveni.   

S jednáním, výsledky a celkovým usnesením  P BDC se KK 

ztotožňuje a nemá žádné připomínky. Více v zápisu P BDC. 

Dne 13. 2. 2017 proběhla i každoměsíční kontrola příručních 

pokladen za přítomnosti p. Dvořákové.  

Hotovosti v pokladnách:    BDC 6.163,-- Kč    SV    3.567,-- Kč     

Vykázané zůstatky souhlasí i s konečnými zůstatky a zápisy 

v peněžních knihách. Limity pokladních hotovostí nejsou 

překračovány a v tomto roce se z pokladen vyplácely finanční 

prostředky za uskutečněné nákupy mycích prostředků, 

poštovného, nákup okapových plechů, nákup náhradních 

rámečků ke schránkám, nákup ručního vysavače, platbu 

katastrálnímu úřadu a z příjmů 2 platby za povolení 

rekonstrukce, za čipy a daňová přiznání. Výčetka bankovek a 

je součástí tištěné formy tohoto zápisu.  

Příští schůze KK se bude konat 15. 3. 2017 od 17.00 hodin. 

 

Zapsal:  Peroutka v. r. 

 

 


