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Z  á p i s   ze schůze KK konané  dne 12. února 2020 

od 17.00 hodin v kanceláři BDC. 

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

    

    Kontrolní komise se zúčastnila 10. ledna 2020 pravidelného 

zasedání představenstva, před jehož zahájením bylo uděleno slovo 

panu Hotzský, který neplánovaně dorazil s p. Humplovou a sdělil 

své připomínky k lednovému zápisu P BDC. Ten, dle jeho mínění 

nevystihuje plnou skutečnost jednání a dožadoval se tedy opravy  

v zápisu s tím, aby bylo zdůrazněno, že zastupuje 10, možná i více 

obyvatel domu č. 526 a tlumočí tak jejich podněty a připomínky. 

Předseda P BDC mu přislíbil tiskovou opravu. Názor KK k tomuto je 

asi takový, že není důležité kolik p. Hotzký  zastupuje osob, jeho 

podněty se P BDC bude zaobírat nezávisle na počtu jeho 

podporovatelů. Na stranu druhou je skutečností, že zápisy ze 

zasedání P BDC jsou většinou velice strohé. Proběhla tedy anketa, 

která byla vyhodnocena, ale to je asi tak všechno, co z ankety 

vyplývá. Není důvod si myslet, a jsou někteří, jež jsou toho názoru, 

že se začne  v nejbližší budoucnosti něco stavět a budovat na 

základě této ankety. Rozhodnuta ale není ani jedna ze tří variant a 

musíme si přiznat, že se nabízí i varianta čtvrtá, nezahajovat 

žádnou revitalizaci. O tom všem ale musí nebo by měla rozhodnout 

a schválit členská schůze, která se bude konat, jak jsme uvedli již 

v minulém zápise, 13. května 2020 od 18.00 hodin.  Nebude 

jednoduché se dohodnout na nějaké variantě, každý má jiné priority 

a hlavně se musí schválit způsob financování celého toho 

rozsáhlého projektu. Prozatím máme dost starostí s akcí „plynová 

kotelna“, „plynová přípojka“, „kontejnerová stání“, „venkovní 

schodiště“ a v domě je dle názoru správců také stále co opravovat, 

problémy jsou s osvětlením, dále s dveřmi, které nám kdysi dodala 

fy p. Letovance atd.  

Stížnost p. Hrubé a Kupilíkové je stále v jednání, zabývá se jím P 

BDC i když dle názorů odborníků ze SBD by do řešení takovýchto 

problémů představenstva BD a SVJ neměla vůbec vstupovat a 
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pokoušet se je řešit z důvodu skoro nulových svých pravomocí. 

Dalším problémem je stále neutěšený stav bytové jednotky již 

obývá p. Hájek, který stále P BDC nemůže uzavřít a pana Hájka 

donutit ke komunikaci a k nápravě. Zvlášť, když původní posudek 

uváděl, že provoz v tomto bytě by mohl ohrozit bezpečnost v domě.  

Paní Šebestová 10. ledna 2020 provedla kontrolu příručních 

pokladen BDC a SV.    

Stav v pokladně BDC činil                     ´=2.567,-- Kč 

Stav v pokladně SVJ činil                          =392,-- Kč.    

Pokladna SVJ nevykazuje od minulého období žádný finanční 

pohyb, do pokladny BDC byly příjmy za daňová přiznání, převod 

bytu, povolení rekonstrukce a na straně výdajů odešly poplatky na 

KÚ za návrhy na vklad.  

Vykázané zůstatky souhlasí se zápisy v pokladních knihách, 

výčetka hotovostí bude přílohou tištěné formy tohoto zápisu a 

uložena v kanceláři BDC. Stále přetrvává nemožnost výběru 

finančních hotovostí v bance a zároveň  je ale potřebné 

aktualizovat podpisové vzory a funkcionáře zmocněné k finančním 

transakcím na účtech v bance.   

KK neobdržela do dnešního dne aktualizované seznamy dlužníků, 

poslední stav je tedy uveden v zápise za minulý měsíc. Předseda KK 

nadnesl na P BDC možnost, aby při nehavarijních opravách v bytech dlužníků se 

postupovalo razantněji a tyto, ne přímo nutné opravy nebo úpravy až do 

vyrovnání dlužné částky nebyly prováděny.  

KK byla informována již v minulém měsíci, že v závěru roku 2019 

proběhla inventura majetku. KK ale do dnešního dne neobdržela 

ještě inventurní seznamy, proto požádala předsedu P BDC o jejich 

předložení do konání jejího březnového zasedání.  

Kontrolu účetnictví KK provede po obdržení účetních dokladů od fy 

SBD SM. A ty budeme mít k dispozici až po zpracování roční 

uzávěrky. Zpráva o kontrole bude přednesena na členských 

schůzích konaných v květnu 2020.  

Kontrolní komise plánuje, jako vždy, svoji účast na příštím zasedání 

P BDC, které se bude konat 16. 3. 2020 od 19.00 hodin a následující 
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schůze KK bude dle plánu práce ve středu 18. 3. 2020 od 17.00 

hodin.  

Schůzi předseda ukončil v 18.50 hodin. 

 

Zapsal: Peroutka 


