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Z  á p i s   ze schůze KK konané  dne  17. září 2019 

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

 

Předseda KK zahájil schůzi, přivítal přítomné členky a požádal je, aby  

v krátkosti shrnuly průběh jednání Představenstva BDC, kterého se 

zúčastnily 16. září 2019 od 19.00 hodin. Na jednání P BDC proběhla 

prezentace fy Tepelná čerpadla AC Heating, která zabrala většinu času 

jednání. Dále se diskutovalo o průběhu stavu plynové přípojky, o omezení 

počtu kontejnerů, o 2. etapě oprav oken a o průběhu označování sklepních 

kójí. Připravoval se i závěrečný text ankety na rozšíření lodžií a revitalizaci 

domu.  Další body jednání budou uvedeny v zápisu z jednání P BDC.  

KK se dále zabývala problémem dluhů, tyto od posledního období vzrostly 

cca o 55.424,-- Kč. Tento stav vyplívá z poslední došlé sestavy, ovšem 

konstatujeme, že ne všichni si do dnešního dne vyzvedli v kanceláři BDC 

vyúčtování služeb za rok 2018. Jsme toho názoru, že není povinnost 

nájemníků si vyzvedávat vyúčtování v naší kanceláři, ale naší povinností 

je jim je doručit  buď osobně  nebo prostřednictvím České pošty.  Dále  

bylo zjištěno, že nedochází ještě platby od některých nových nájemníků. 

Tyto problémy naneseme k diskuzi při jednání P BDC v měsíci říjnu 2019.  

 Celkové dluhy tedy činí celkem 146.961,-- Kč, z toho za BDC 109.787,-- Kč 

a SV 34.174,-- Kč.   

16. září 2019 provedla p. Šebestová kontrolu příručních pokladen s tímto 

výsledkem: 

Stav pokladny SV činí  6.948,-- Kč. Z této pokladny se od minulého období 

vyplácelo pouze poštovné v hodnotě Kč 106,--. 

Stav pokladny BDC vykazuje 6.824,-- Kč.   V průběhu posledního období 

pokladnou procházely příjmy za  převod do OV, poplatek za pronájem a za 

2 ks prodeje čipů. 

Vykázané finanční hotovosti souhlasí se zápisy v pokladních knihách, 

pokladní limity nejsou překračovány. Výčetky peněz budou přílohou 

tištěné formy tohoto zápisu. 

Příští schůze KK se bude konat dne 16. 10. 2019, komise se sejde ještě o 

dva dny dříve na jednání P BDC. 

 

Zapsal:  Peroutka 

 

 


