
 

Zápis č. 4 z řádného jednání kontrolní komise BDTC7 
konaného dne 22.6.2018 od 18.00 do 20.00 hod  v kanceláři BD 

 
KK   se od svého zvolení dne 7. 12. 2017 sešla celkem: 
▪ 4 krát na samostatném jednání, 
▪ 7 krát byla přítomna jednání představenstva    
 

Přítomni: J. Svojtka, M.Matušková, E.Sadílková 

 

NESPLNĚNÉ POŽADAVKY, KTERÉ TRVAJÍ: 
 

1.) Zápis KK č.2 a č. 3 – požadavky KK k představenstvu:  
o        KK žádala o včasné předávání harmonogramu a programu jednání př.BD 
o Žádáme, aby veškerá korespondence od Př.BD byla zaslána VŽDY na e-mail kktc7@seznam.cz 
o Informace o programu jednání představenstva nejsou KK poskytovány - Stále nesplněno. 
o Protokol o likvidaci plných mocí od pana Kalaše (žádali jsme již v zápise č. 2)  -  Stále nesplněno. 
o Instalace zámků na nádoby na tuhý komunální odpad  - Stále nesplněno 
o Předání kompletní agendy BD dle bodu č.2 Zprávy o činnosti KKBDTC za období od 7.12.2017  

do 31.5.2018 
o Výklad kompetencí KK, který si představenstvo nechalo zpracovat od právní kanceláře, nebyl KK 

poskytnut při vyhotovení. KK vyzvala poskytnutí těchto podkladů - viz Zápis z jednání KK c.3. 

Stále nesplněno 
o GDPR - jak je řešena problematika nakládání s osobními údaji v BD – nemáme na mysli LETÁČEK  

který, řeší osobní podklady zpracovávané VD - Stále nesplněno 
o Vyúčtování RD Legal   

a) Žádáme představenstvo o poskytnutí zpracování přehledu kompetencí KK fakturované RD 

Legal vypracované v březnu 2018 – viz rozpis prací pro fakturaci BD - viz bod č. 6 v Zápisu  

č. 3 - Stále nesplněno,  

b) Náprava vkladového výmazu zástavního práva k bytu – viz bod č. 7 v Zápisu č. 3 - Stále 

nesplněno  

 

2.) Zmařená členská schůze dne 13.6.2018 – pozvánky na členskou schůzi 

Dle šetření KK byly pozvánky na členskou schůzi rozdány do schránek dne 30.5.2018 kolem 20 

hodiny večer. Pozvánky nebyly doručené všem členům BD dne 29.5.2018, jak tvrdí Představenstvo BD 

ve svém e-mailu z 13.6.2018.  

KK dostala několik podnětů od stěžovatelů, kteří uvádějí, že pozvánku obdrželi pozdě nebo 

vůbec. KK dostala podnět ke kontrole seznamu členů BD, zda obsahuje aktuální adresy a to, jakým 

způsobem jsou jim doručované pozvánky.  

Žádáme, aby byla provedena kontrola a její výsledky předány KK do – 27.6.2018. 
 

KK prověřila technickou poznámku týkající doručování a zveřejnění pozvánek pana Šorma na Členské 

schůzi dne 13.6.2018 a z šetření zjistila, že pozvánky byly  panu Šormovi doručeny večer 30.5.2018, na 

webové stránky byly umístěny někdy poté. Pan Šorm je nemohl na webu zveřejnit včas. Zveřejněny 

byly 31.5.2018 v 7.35 hod dle sdělení pana Šorma. 
 

Dále KK vznáší protest proti názoru Představenstva BD, že „připomínky kontrolní komise nebudou 

brány v potaz “ – to ze zákona není možné. KK předala požadavky na zveřejnění bodů KK do programu 

Členské schůze 11 dní předem konkrétně dne: 18.5.2018. 
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 Představenstvo BD nezařadilo požadavky KK na program schůze podle požadavků KK.  

 Konečnou verzi pozvánky dostala KK od představenstva až dne 22.5.2018 znovu bez zařazení 

bodů programu jak KK požadovala.  

 KK opět žádala o zařazení požadovaných bodů na pozvánku dne 24.5.2018.  

 Další varianta pozvánky byla KK doručena od představenstva až dne 29.5.2018. 
 

Členové KK nemohou na výsledky jednání představenstva reagovat obratem i proto, že KK je kolektivní 

orgán a nemůže rozhodovat jen předseda KK bez projednání dalšími členy KK.  
 

 K projednání v daném termínu neměla KK prostor.   

 Rozhodnutí představenstva nezařadit některé požadavky KK je v rozporu se Stanovami BD.  

 KK vznesla námitku z důvodu nezařazení  požadavků KK opětovně  večer dne 29.5.2018. 
 

Tato časová prodleva nemusela vůbec vzniknout, kdyby všechny body programu KK byly zařazeny  

do pozvánky včas a tak, jak  žádala KK už dne 18.5.2018., jak uvádějí Stanovy BD. 
 

3.) Zmařená členská schůze dne 13.6.2018 – náklady na konání členské schůze 

KK žádala dne 18.6.2018 Představenstvo o doložení nákladů na členskou schůzi v emailu  
o        speciální fakturu od právní kanceláře RD Legal za období 1.- 15.6.2018  a žádala Př.BD,  

aby požadavek předali RD Legal  -  Představenstvo požadavek nesplnilo 
o Žádáme neprodleně o informaci, jakou částkou budou fakturovány právní služby týkající se 

členské schůze ze dne 13.6.2018  a doložení že Př.BD RD Legal v této věci kontaktovalo.  
o KK žádala o vyčíslení nákladů na služby firmy „Vaše domy“ která byla přizvaná zpracovat Zápisy 

a být u prezence přítomných – v počtu 4 osob  - Představenstvo informaci ke dni 22.6.2018 

nedodalo. 
o doložení faktury za pronájem prostor, ve školní jídelně. - Představenstvo BD dodalo pokladní  

 doklad panu Svojtkovi, na částku 750 Kč - Představenstvo požadavek splnilo. 
 

KK požaduje dodání chybějících dokladů do termínu 27.6.2018, aby mohla KK členské schůzi dne 

29.6.2018 podat zprávu, jak KK vyřešila podnět.  
 

Na základě další připomínky člena bytového družstva ze dne 17.6.2018 žádáme vyřešení podnětu, který 

citujeme: „Žádám, aby na všechna příští jednání byly použity mikrofony a zvukový záznam, který se 

bude archivovat jako dříve pro možnou kontrolu“ 
 

Žádáme o informaci, na který mobilní telefon byl pořízen hlasový záznam, kde je archivován a kde je 

k dispozici. 
 

4.) KK žádala dne 18.6.2018  Představenstvo o:  
o doložení výpisů z účtů 
o Pan Žabka informoval, že „Výpisy z banky jsou posílány v Excelu na soukromý e-mail předsedovi 

KK a ten na jejich základě provádí kontrolu“.  
o Pan Svojtka potvrdil, že tomu tak je, že originály výpisů nedostává.  
o Kontrolu úhrady faktur provádí jen podle seznamu plateb pouze v Excelu, který dostává od 

představenstva, není tedy provedena kontrola z originálních úplných výpisů vedených v bance. 

 

KK žádá o předání originálů výpisů ze všech účtu BD od 1.1.2018 do současnosti i formou PDF 

v elektronické podobě.  

 



5.) Zápůjčka  

V zápisu z jednání výboru SVTC7 ze dne 19.2.2018  je psáno, že:  

a) Byl připraven soubor v MS Excel pro evidenci plateb, splátek a výpočet úroků.  

b) Pro zjednodušení evidence a výpočtu úroků bylo domluveno, že splátky budou probíhat 

vždy ke konci měsíce.  

c) Soubor byl zaslán ke kontrole p. účetní. Ta potvrdila jeho správnost. 

d) Soubor byl představen i p. Šafránkové, předsedkyni KK SVTC7.  
 

Představenstvo BD na email KK odpovědělo,  
o že splácení zápůjčky je pouze v kompetenci výboru SV,  
o sdělilo, že dosud nebylo splaceno ze zápůjčky nic,  

o dodalo tabulku v Excelu o použití zápůjčky pro evidenci splátek a výpočet úroků   
 

KK zjistila, že Zápůjčka je používána k úhradě i jiných nákladů než jsou uvedeny v příloze ke Smlouvě 

o zápůjčce. Což je v rozporu s ustanovením Smlouvy o zápůjčce, odstavce 1.2. Smlouvy. 
 

KK konstatuje, že je porušována Smlouva o zápůjčce a jako nutnost navrhuje: 
o O záležitosti informovat nejbližší členskou schůzi BD. 

 

6.) KK je povinna ochránit stěžovatele. 

Stížnosti členů BD nebude kontrolní komise poskytovat subjektu, na který si stěžují. Kontrolní komise 

bude tyto stížnosti s daným subjektem projednávat s ohledem na osobní ochranu stěžovatele.  

Podklady od osob, které daly podnět k šetření, mohou být nabídnuty k nahlédnutí jen po jejich 

předchozím výslovném souhlasu.  

Uvádíme zde požadavky několika členů bytového družstva doručené kontrolní komisi - CITUJEME : 

 „ Žádáme aby na členskou schůzi 29.6.2018 byly připraveny informace se zůstatky na účtech BD 

a poslední aktuální výpisy z banky“.  

 „A také by mě zajímaly a myslím si, že nejenom mě, smlouvy s firmou Vaše domy, za BD i SV, co 

vše je s nimi nasmlouváno, co vše mají hlídat nebo pro nás dělat. Kolik jim za vše platíme. 

Ideálně -  konkrétně kolik za jakou činnost platíme a pak celkem měsíčně za BD i SV“ Prosím 

informaci připravit na nejbližší členskou schůzi“. 

 „Nelíbí se mi a myslím si, že nejsem jediná, že k Zapisování a uspořádání naší schůze 13.6.2018, 

k registraci členů BD a SV, k nahrávání je přizvaná cizí firma. Nejsme žádná velká společnost, 

abychom si mohli dovolit vyhazovat i „jen“třeba 7000,- a nějaké drobné. Vždyť vedení BD i SV 

má k dispozici kromě jich tří také 2x tři členy kontrolních komisí. A věřím, že kdyby přišli za 

kýmkoliv, tak by jim třeba sečítal hlasy nebo byli u podpisů. Tak jako tomu bylo dříve. A ne 

nějací cizí lidé“. 

 

7.) Pan Svojtka informoval členky KK, že vypracoval žádost o potvrzení právního výkladu k: 
o Smlouvě o převodu jednotky do vlastnictví člena 
o Platbám do fondů oprav jako zálohy 

Žádost byla prostřednictvím Představenstva předána RD Legal.  

8.) KK požaduje zajištění zprovoznění internetu a wi-fi v prostorách kanceláře BD 

 

Zapsal: E. Sadílková dne: 22.6.2018 

Kontrola zápisu:…J. Svojtka, M. Matušková.dne: 22.6.2018 



 


