Zápis ze schůze kontrolní komise BD 1780 – 1784 konané dne 6. ledna 2013 ve 20,00
hod.
Přítomni:
JUDr. Zdeněk Kovařík
Michal Brandejs
Ing. Josef Roušal
Místo konání: klubovna 1784
Volební období stávající kontrolní komise ve výše uvedeném složení končí svoji činnost
dne 6. ledna 2013.
Nově zvolená kontrolní komise ve složení pí. Ing. Voborníková Jarmila, p. RNDr.
Vytášek Richard a p. Ježek Rostislav zahajuje svoji činnost dnem 7. ledna 2013.
Program schůze:
1) Kontrola plnění úkolů z poslední schůze kontrolní komise.
Úkol pod bodem č. 2 (Schválení Zásad pro postup při převedení části chodeb ze
společných částí domu do užívání člena družstva jako součást bytu.) byl již projednán
v předcházejícím období s předsedou BD s tím, že bude zařazen na jednání ČS dne 26.
11. 2012 (zařazení se prakticky uskutečnilo v závěru ČS - po připomenutí předsedou
KK). Členská schůze pak úpravu těchto zásad schválila, ale v zápise z ČS to omylem
nebylo uvedeno.
Úkol - nová kontrolní komise projedná s předsedou BD s tím, že tuto skutečnost
doporučujeme uvést do zápisu z ČS 26. 11. 2012 dodatečně. Aktualizované „Zásady“
je pak potřeba zveřejnit na webu BD.
Úkoly pod bodem č. 4, 6 a 7 byly splněny.
Splnění úkolů pod bodem č. 3 (Evidence majetku BD) a č. 5 (připojení bývalé
prodejny potravin 1780 k bytu p. Novotného) bylo dne 19. 12 2012 již p. předsedou
písemně přislíbeno s tím, že tyto úkoly budou zařazeny do programu na sledující
schůzi PBD. Od této doby se uskutečnily již 2 schůze PBD (9. 1. 2013 a 16. 1. 2013) a
zatím se tak nestalo.
Úkol – nová kontrolní komise projedná s předsedou BD.
2) S ohledem na ukončení volebního období stávající KK je potřeba zajistit předání
agendy kontrolní komise za roky 2007 až 2012, tj. za dvě volební období, nově
zvolené kontrolní komisi.
Úkol - zajistí předseda KK na ustavující schůzi nové kontrolní komise.

Zapsal: Roušal Josef

