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Z á p i s  ze  schůze  KK konané dne 13. září 2017. 

 

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

                      p. Vodička Jiří – náhradník do KK 

 

Schůzi zahájil předseda KK, přivítal přítomné a ubezpečil je, že program 

dnešní schůze nebude dlouhý, protože p. Dvořáková Pavlína neplánovaně 

čerpá celotýdenní dovolenou a z tohoto důvodu nebylo možno provést 

kontrolu pokladen a dokladů, dále ke dnešnímu dni KK neobdržela ke 

kontrole účetní doklady družstva a SV za 1. pololetí tohoto roku /ale jsou pro 

nás již připraveny na SBDSM/   a aktualizovaný seznam dlužníků budeme mít 

připraven ke kontrole až v dalším období tohoto měsíce. Z Výše 

uvedených důvodů tyto body jednání přesunujeme až  na říjnové zasedání 

komise. 

V pondělí 11. září 2017 se celá KK zúčastnila zasedání P BDC, vyslechli 

jsme si referát ing. Řehoře, který se týkal stavu našich venkovních 

schodišť po provedených sondách s návrhy na urgentní opravy těch 

nejzanedbanějších a přibližné další časové termíny oprav ostatních. 

S p. ing. Řehořem P BDC diskutovalo i o podkladech, k dokončení 

projektu zastřešených kontejnerových stání. Tento náš plán a výhled se 

táhne jako červená niť každým jednáním představenstva i členské 

schůze a všichni musíme konstatovat, že byla podceněna administrativní  

a byrokratická časová náročnost tohoto projektu, takže na kontejnerová 

stání si budeme muset ještě nějakou dobu počkat.  

Dále byly projednávány body týkající se refinancování úvěru BD, oprava 

dlažby na schodištích, opravy nástaveb na střeše, hovořilo se i o 

předběžném projektu k plynové kotelně a plynové přípojky k domu. 

Zmiňoval se i bod a termín výměny měřidel TUV a SUV s dálkovým 

odečtem, která by měla proběhnout počátkem roku 2018. 

KK k závěrům výše projednaných bodům nemá žádné připomínky ani 

návrhy změn.  

Z bodu „Různé“ se KK týkalo ponejvíce sdělení p. předsedkyně M. 

Krčmářové, že na SBDSM vyjednala pravidelné měsíční zasílání seznamu 

dlužníků přímo paní ředitelkou Ing. Podhrázskou a informovala nás i o 

změně našeho  právního zastoupení k vymáhání dlužných částek, které 

namísto p. JUDr. Novotné, která ze zdravotních důvodů končí, bude 

vymáhat a družstvo a SV zastupovat p. JUDr. Ondřejová Marcela.  
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Závěrem schůze jsme se dohodli, že paní Šebestová provede během 

příštího týdne kontrolu pokladen a paní Siváková si v závěru dalšího 

týdne vyzvedne ke kontrole v kanceláři BDC účetní doklady a na příští 

naší schůzi, která se bude konat 18. října 2017 od 17.00 hodin, bude o 

předběžném závěru kontroly KK informovat. 

Dále máme v plánu, tak jako každý měsíc, se dne 16. října 2017 od 19.00 

hodin zúčastnit jednání představenstva.  

Poté předseda KK schůzi v 18.40 hodin ukončil.  

 

Zapsal: Peroutka v. r.  


