
         Zápis č. 1 o činnosti a z jednání kontrolní komise BDTC7
konaného dne 6.3.2018 od 18.00 do 19.45 hod  v kanceláři BD

KK   se od svého svolení dne 7.12.2017 sešla celkem
     1 krát na samostatném jednání
     4 krát byla přítomna jednání představenstva  

Přítomni:
Svojtka, Sadílková, Matušková

1/ Přístup do kanceláře BD a prostor kanceláře BD:

− Kancelář BD byla pro tuto schůzi KK zpřístupněna panem Žabkou - důvod - KK nemá přístup do
kanceláře BD.

− Kontrolní komise žádá představenstvo BD o předání klíčů od kanceláře BD, aby KK mohla
zde pracovat a plnit svou funkci, kterou jí ukládá zákon.

KK požaduje splnění požadavku do 20.3.2016

− Kancelář BD je vybavena zařízením v majetku BD a částečně i nábytkem patřící soukromé osobě,
která jej bezplatně nechává BD k užívání.

− Kontrolní komise žádá představenstvo, aby doložilo KK BDTC zda a jak je v rámci řádného
hospodaření s majetkem BD řešeno užívání kanceláře a jejího vybavení výborem SVTC7 a
zda  dochází,  nebo kdy dojde  k  přefakturování  nákladů na provoz  (užívání  kancelářské
techniky, nákup spotřebního materiálu, atd)

KK požaduje splnění požadavku do 31.3.2018

2/ Oficiální mail KK BDTC7 :

− Kontrolní komise jednohlasně odsouhlasila návrh paní Matuškové o zřízení samostatného
e-mailu KK BDTC 7, který bude používán pro komunikaci členů kontrolní komise a bude zveřejněn
na webu BDTC. Zřízení e-mailu zařídil pan Svojtka .

− Mailová adresa je: : kkbdtc7@seznam.cz
      Mail bude sloužit také pro komunikaci členů BD a jejich podněty pro činnost kontrolní komise.
KK žádá aby webmaster uvedl mail KK na stránkách BD pro potřeby členů BD a také aby byl uveden
na vývěsce BD do 20.3.2018

3/ Řešení e-mailové komunikace :

− KKBD  žádá  představenstvo,  aby  ke  komunikaci  v  záležitostech  BD  používalo  pouze
oficiální e-mail BD.

-  Kontrolní  komise  upozorňuje  představenstvo  BD,  že  komunikace  všech  záležitostí  a  zasílání
dokumentů BD, kde jsou citlivá data, týkající se BDTC7 Trávníčkova 1772-1776, z osobních nebo
dokonce pracovních mailů členů představenstva je nadále nepřijatelná.
KK doporučuje změnit přístupové heslo, stanovit osoby oprávněné k vstupu na tento účet a osobu
odpovědnou za správu tohoto účtu (mazání, přeposílání a ukládání zpráv) KK dále žádá,  aby ve
společnosti  "Vaše  domy"  požádali  o  aktualizaci  e-mailových  adres  do  skupiny  BDTC7,  která  má
sdílený  přehled  o  všech  transakcích  v  oblasti  ekonomické  správy  BD  (účetnictví,  změny  v  EL,
příprava Fa k autorizaci, zadávání požadavků na zpracování od představenstva, autorizace plateb a
jejich urgování).
KK požaduje splnění požadavku bez zbytečného odkladu okamžitě  

4/ Předání agendy BD mezi minulým a současným představenstvem BD :

− Kontrolní komise žádá představenstvo BD, aby zajistilo předání veškeré dokumentace a
Předávací protokoly do konce měsíce března 2018.



KK požaduje splnění požadavku do 31.3.2018

5/ Pasívní přístup předsedy KK k bankovním účtům BD
KK žádá představenstvo o zřízení pasívního přístupu pro předsedu KK k bankovním účtům BD.
Viz. zápis z jednání představenstva ze dne 5.2.2018
KK žádá splnění do 20.3.2018

6/ Vyúčtování zálohových plateb za energie a služby :

− Kontrolní  komise  vyzývá  představenstvo  BD,  aby  ji  informovalo  o  postupu  prací  na
vyúčtování za rok 2017.  KK žádá, aby představenstvo zajistilo poskytnutí  veškerých
podkladů i  dílčích,  nutných ke kontrole Vyúčtování  tak,  aby bylo možné vyúčtování
včas předat uživatelům bytů a nebytových prostor.

KK požaduje splnění požadavku do 31.3.2018

7/ Zápisy z jednání představenstva BD zveřejněné na webu BDTC7 :

– V zápise  ze  dne  26.2.2018  je  i  po  opravách  chyba  ve  jméně  paní  Matuškové,  další  zápisy
obsahovaly faktické chyby, které byly opraveny až po upozornění KK.

– Zápisy nejsou číslované - nutno doplnit čísla zápisů do Záhlaví zápisů

− Zápisy s faktickými chybami se dostaly až na web BD přes kontrolu zapisovatelem a ověření
členem představenstva. KK doporučuje představenstvu, aby zápisy lépe ověřovalo.

– Zápis z 26.2 2018 – bod č.6 – v zápise je uvedeno, že členové Př.  BD s podnětem souhlasí.
Nejednalo  se  o  podnět  KK,  ale  o  požadavek  KK  a  členové  Př.  BD  nemusí  s požadavkem
souhlasit, můžou jej pouze akceptovat Žádáme o opravu do 31.3.2018

– Na webu BD chybí ke dni 6.3.2018 zápisy od 25.9.2017 do konce roku 2017, ačkoliv se jednání
představenstva konala. Kontrolní komise žádá představenstvo o jejich doplnění a předložení KK.

– V zápise z 5.2.2018 je uvedeno, že s paní Sokolovskou bude projednána možnost zastupování
BD u soudů ve věci sporů BD. V dalších zápisech již není uvedeno, jestli  tak bylo učiněno či
nikoliv. Žádáme o doplnění této informace do patřičného zápisu ze schůze Př. BD

KK požaduje splnění požadavku do 31.3.2018

8/ Změna v oblasti odvozu TDO – odstranění zámků z nádob na směsný odpad:

– Počátkem března byly odstraněny zámky na nádobách pro odvoz směsného odpadu.

Uzamykací systém byl družstvem zřízen, aby se zamezilo, že nádoby budou plněny odpadem z
parkujících aut a obyvatelé BD nebudou mít kam uložit odpad, za jehož odvoz BD platí.

Obyvatelé domů si na vlastní náklady pořídili více klíčů, aby mohli odpad správně ukládat a teď
jejich investice byla zmařena.

Zamykáním bylo vyřešeno to, že ustalo bezdomovci a opilci rušení nočního klidu obyvatel domů
1773, 1774, 1775 a nepořádek kolem kontejnerů se rapidně snížil.

Systém zamykání byl investicí družstva, se kterou bylo naloženo nehospodárně.

O změně nebyli členové BD informováni ani vývěskou a ani jinak.

− Kontrolní  komise  žádá  představenstvo  BD  o  podání  vysvětlení,  zda  má  povědomost
o  odstranění  zámků  z  nádob  na  TDO.  Pokud  je  tato  situace  známá  a  řeší  jí,  žádáme
informaci, kdy budou zámky instalovány zpět.

KK požaduje splnění požadavku do 20 3.2018

9/ Nájemní smlouvy nečlenů BD :

–Kontrolní komise chce porovnat platné nájemní smlouvy a evidenční listy uzavřené s nečleny BD. Na
bytové i nebytové prostory.

– Kontrolní komise žádá představenstvo o předložení uzavřených nájemních smluv a
evid. listů



– KK požaduje splnění požadavku do 31.3.2018
 

10/ Porušení Domovního řádu BD :

− -Kontrolní komise dostala podnět a paní Sadílková byla osobně ověřit zda je pravdivý,  že byl o 
víkendu 3.- 4.3.2018 v suterénu domu 1775 porušen Domovní řád BD  konáním hlučných 
stavebních  prací v nebytových prostorách patřících panu Kalašovi  v době,kdy jsou podobné 
činnosti v domech Domovním řádem BD omezeny.

− Vzhledem k tomu, že všichni vlastníci bytů a nebytových prostor jsou zároveň členy BD a vztahuje
se na ně Domovní řád BD jak paní Matuškovou ujistil pan Žabka při dotazu zda bude vypracován i
Domovní řád pro SVJ,  kontrolní komise vyzývá představenstvo BD, aby záležitost řešilo, viz
Domovní řád a Finanční postih za nedodržování Domovního řádu uveřejněné na webu 
BDTC7.

KK požaduje splnění požadavku do 31.3.2018

11/ Účetní uzávěrka za rok 2017 a předávání podkladů

Předseda KK se společně s členy představenstva sešli s pí. Masojídkovou z agentury Vaše domy.

Byly stanoveny termíny pro sestavení a předání účetní závěrky včetně dodání potřebných podkladů

tak, aby komise mohla provést její kontrolu a vyjádřit stanovisko na členské schůzi, která ji schvaluje.

Agentura Vaše domy přislíbila předat poklady v průběhu měsíce května.

Daňové přiznání zpracovává pro naše BD daňový poradce a  termín pro jeho podání je tak  30. 6. 
2018.

KK upozorňuje představenstvo BD, že postup prací je nutné urgovat tak, aby vše mohlo proběhnout v
termínu.

12/ Účast KK na jednáních představenstva BD

Předseda nebo pověřený člen KK má dle stanov právo účastnit se zasedání představenstva BD.

KK žádá o harmonogram a program  zasedání a  informaci o nutnosti  účasti KK na

jednáni, nebo na dohodě o společném zasedání.

13/   Stížnost předsedy představenstva BD  na paní Sadílkovou za překročení kompetencí

KK projednala tuto stížnost s tím, že údaje v ní nejsou dostatečně konkrétní. Paní Sadílková uvedla, 
že ve snaze získat informace k činnosti družstva se obrátila mailem na právničku Mgr. Průchovou.

V době, kdy ji kontaktovala, nebyly nijak definovány oprávněné osoby pro jednání s právní firmou, 
tento krok učinilo představenstvo BD až poté .

Právo na informace je právem orgánu KKBD a není v rozporu se Stanovami BD.

Pokud vznikla v souvislosti s tímto mailem BD nějaká újma, žádáme pana Kalaše o její doložení.

Vyjádření požadujeme do 31.3.2018

14/ Je nutné oddělit právní služby pro BD a SVJ,  včetně paušálních poplatků.

Žádáme představenstvo BDTC7 o doložení dokumentů, které toto dokazují do 31.3.2018

15/ KK navrhuje  umožnění využití právních služeb KK BDTC  omezenou  částkou, kterou lze s 
představenstvem projednat a stanovit tak, aby byla zachována hospodárnost využití právního 
poradenství  vzhledem k tomu, že představenstvo BD znemožnilo přístup KK k právnímu 
poradenství, které je  důležité  i pro KK BDTC7 .



Pokud představenstvo BD  považuje za nemožné takto vázaný přístup k právním službám  KK 
poskytnout, požádá KK o projednání na nejbližší členské schůzi.

Zapsal : J. Svojtka

Kontrola zápisu: E. Sadílková, M. Matušková


