
Zápis č. 3 z jednání kontrolní komise BDTC7 konaného dne 31.5.2018 od 18.00 do 20.00 hod  v 
kanceláři BD  

KK   se od svého zvolení dne 7.12.2017 sešla celkem  3 krát  na samostatném jednání, 

6 krát byla přítomna jednání představenstva    

Přítomni: Matušková, Svojtka, Sadílková  

1. Podklady k Vyúčtování zálohových plateb a služeb nebyly předány v takovém termínu, aby bylo 
možné provést odpovědnou kontrolu. Pan Svojtka společně s panem Žabkou kontrolovali dílčí rozpis 
firmy Profitherm. Pan Svojtka nezjistil žádné rozpory.  Vzhledem k výše uvedeným faktům nemohla KK
jako kolektivní orgán žádné námitky podat před rozesláním vyúčtování. V době, kdy již bylo 
vyúčtování rozesláno, jsme na společném jednání konstatovali, že vyúčtování již je rozesláno a 
jednotliví uživatelé bytů v této fázi mohou vznést námitky a nesprávné údaje reklamovat.                
Proti informaci o provedené kontrole Vyúčtování KK v Zápise z jednání představenstva BDTC7                
dne 28.5.2018 vznesly členky KK Matušková a Sadílková písemnou námitku  poslanou  vedení BD na 
mail BDTC7 dne 29.5.2018, aby nedošlo ke zkreslenému informování auditorky.

 2. Zpráva o činnosti KK – pan Svojtka připraví návrh za období činnosti KK a spojí se s bývalým  
předsedou KK pro zajištění spolupráce  – termín do 8.6. 2018 

 3. Odstranění zámků nádoby TDO– dostali jsme podnět od člena bytového družstva ze dne29.5.2018 
ohledně odstranění zámků z nádob na směsný odpad. Vyzýváme  představenstvo, aby panu ………….. 
odpovědělo s přesným vyčíslením nákladů.   

4. GDPR – Žádáme představenstvo, aby nás neprodleně informovalo jak je v rámci BDTC7 řešena 
GDPR, jejichž účinnost vstoupila v platnost. (Dle zápisu ze dne 26.4.2018 měl být předán informační 
leták). 

5. Zajištění schůze BD 13.6.2018 firmou : Dle emailu ze dne 31.5.2018 jsme zjistili, že  hlasování, zápis 
ze schůze a další úkony na schůzi  budou zajištěny dodavatelsky - firmou Vaše domy, částkou  7130,5 
Kč a z emailu není jasné rozdělení nákladů mezi BD a SVJ a co vše firma zajistí a zajistila.  Žádáme o 
doložení.  

 6. Vyúčtování RD LEGAL-Žádáme představenstvo o poskytnutí přehledu kompetencí kontrolní komise 
fakturované RD LEGAL  vypracované v březnu 2018 - viz rozpis prací pro fakturaci BD. 

 7. Vyúčtování RD LEGAL – náprava vkladového výmazu zástavního práva k bytu  Švejcarovi :  Žádáme 
představenstvo o vysvětlení, z jakého důvodu bylo nutné právní firmou vypracovat nápravu . 

  8. KK projednala zveřejnění zápisů z jednání KK BDTC7 na webu BD s dodržením zásad GDPR. 
Hlasování: Matušková, Sadílková pro a pan Svojtka proti.  KK schválila většinou hlasů.

  9. Kontrola účetní závěrky -  Kontrolní komise obdržela k účetní závěrce podklady v rozsahu, ve 
kterém byly dosud poskytnuty auditorce. Kompletní závěrka zatím není zpracovaná. Chybí účetní 
výkazy a příloha k němu.  Pan Svojtka se snaží spojit s účetní, která zpracovává agendu BDTC7  

Zapsala: E. Sadílková 

Kontrola zápisu: M. Matušková, J. Svojtka   


