
Kontrolní komise Bytového družstva Daškova 

 

Zápis ze schůze č. 16 konané dne 14.12.2009 
 
přítomni: Ing. Martina Rousová, Jiřina Plačková, paní Zemanová 
 
Schůze zahájena 19:30 hod.  
 
Na schůzi byly projednány následující body:  
 

1) Přivítání nové členky Kontrolní komise paní Zemanové 
2) Požádat ProDUM o zaslání aktuální knihy analytické evidence – účetnictví a to k datu 

30.11.2009 
3) Napsat žádost Představenstvu o plánovaný rozpočet na rok 2010 s termínem 

předložení do konce roku 2009.  Rozpočet by měl být rozepsaný do jednotlivých 
položek a to včetně uvedení finančních prostředků, z kterých budou hrazeny. 

4) Napsat Představenstvu opětovnou žádost o seřízení detektorů světel na chodbách – 
problém se seřízením je např. u hlavních dveří vchodu 3074 – světlo svítí příliš krátce, 
ve vchodě 3074 2. patro – světla svítí nepřetržitě dlouho. Stále je možnost využít 
dodavatele OPREKO ke komplexnímu seřízení detektorů světel – jsou v záruční době. 

5) Napsat Představenstvu, že požadujeme zapůjčení podkladů pro výběrové řízení  a to 
minimálně týden předem a následně naši účast při výběrových řízeních na jakékoliv 
rekonstrukce z důvodu kontroly. 

6) Dopisy pana Trefila – připomínky ověřovatele k zápisu z 9. Členské schůze. Tj. napsat 
Představenstvu o doplnění zápisu 9. Členské schůze formou Dodatku. Zároveň napsat 
panu Trefilovi, že uvedené připomínky se řeší a o výsledku bude informován. 

7) Opětovné upozornění na neúplné a tím pádem nepřesné zápisy od paní Šoltysové. 
8) Paní Zemanová byla pověřena kontrolou pokladny. Zprávu o kontrole přednese na 

další schůzi Kontrolní komise, která se bude konat do konce ledna 2010. 
9) Paní Plačková byla pověřena kontrolou faktur roku 2009 – za prosinec. Zprávu o 

kontrole přednese na další schůzi Kontrolní komise. 
10) Paní Rousová byla pověřena kontrolou Přijaté a Odeslané pošty. Zprávu o kontrole 

přednese na další schůzi Kontrolní komise. 
11) Napsat Představenstvu ohledně naší účasti při otevírání obálek výběrového řízení na 

nebytový prostor ve vchodě 3075. 
12) Napsat urgenci Představenstvu o splnění usnesení Členské schůze – zveřejnění mobilů 

na členy Představenstva na nástěnkách družstva – a splnění informací plynoucí ze 
smlouvy o úklidu – vyvěšení dne úklidu na nástěnkách družstva. 

 
 
V Praze dne 14.12.2009    Schůze ukončena: 21,15 hod.  
 
Zaprotokolovala: Martina Rousová 
 
Souhlasím se zněním provedeného zápisu: 
 

Ing. Martina Rousová  ...................................................... 
 
Jiřina Plačková  ...................................................... 
 
paní Zemanová  ...................................................... 
 

Přílohy: 
- Dopisy od pana Trefila 


