
Zápis č. 5 z řádného jednání kontrolní komise BDTC7

konaného dne 18.7.2018 od 18.00 do 20.00 hod  v kanceláři BD

KK   se od svého zvolení dne 7. 12. 2017 sešla celkem:

• 5 krát na samostatném jednání,

• 7 krát byla přítomna jednání představenstva   

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

NESPLNĚNÉ POŽADAVKY, KTERÉ STÁLE TRVAJÍ:

• Zápis KK č.2, č. 3 A č. 4 – požadavky KK k představenstvu:

• KK žádala o včasné předávání harmonogramu a programu jednání př.BD -  Stále nesplněno
• Protokol o likvidaci plných mocí od pana Kalaše (žádali jsme již v zápise č. 2)  -  Stále 

nesplněno.

• Instalace zámků na nádoby na tuhý komunální odpad  - Stále nesplněno

• Předání kompletní agendy BD mezi oběma představenstvy – Stále nesplněno

• GDPR - jak je řešena problematika nakládání s osobními údaji v BD – nemáme na mysli 
LETÁČEK  který, řeší osobní podklady zpracovávané VD - Stále nesplněno

• Vyúčtování RD Legal  
• 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,

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

 
• KK dostala podnět ke kontrole seznamu členů BD, zda obsahuje aktuální adresy a jakým 

způsobem jsou jim doručovány pozvánky. Žádali jsme, aby byla provedena kontrola a její výsledy 
předány KK do 27.6.2018.  Stále nesplněno. Žádáme o dodání těchto podkladů do nejbližší členské 
schůze.

• KK požadovala zajištění zprovoznění internetu a wi-fi v prostorách kanceláře BD – stále 
nesplněno

• Zmařená členská schůze dne 13.6.2018 – náklady na konání členské schůze

KK požadovala dodání chybějících dokladů do termínu 27.6.2018, aby mohla KK členské schůzi 
dne 29.6.2018 podat zprávu, jak KK vyřešila podnět. Doklady dodány nebyly, ale v průběhu 
července byly dodavatelské faktury doručené Př. BD.



Žádáme Př. BD, aby s výší nákladů seznámilo členskou schůzi dne 8.8.2018.

• Na základě další připomínky člena bytového družstva ze dne 17.6.2018 opakovaně žádáme o 
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“

• KK žádala o předání originálů výpisů ze všech     účtu BD od 1.1.2018 do současnost i formou 
PDF v elektronické podobě.

Př. BD dodalo výpisy z běžného účtu, z kterého jsou hrazené faktury. Pan Svojtka ověří u firmy 
Vaše domy stavy ostatních účtů. Bude kontaktovat paní Masojídkovou.

• Zápůjčka

KK zjistla, 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 bude informovat o této skutečnost nejbližší členskou schůzi.

• Př. BD obdrželo právní výklad od RD LEGAL, o který žádal pan Svojtka. Viz zápis KK č. 4, bod 
číslo 7. Doporučujeme Př. BD, aby učinilo další kroky.

• Závěrka – vzhledem k tomu, že proběhl audit účetní závěrky roku 2017, bude tato skutečnost 
zohledněna v dodatku ke zprávě KK účetní závěrce.

Zapsal: E. Sadílková dne: 20.7.2018

Kontrola zápisu: J. Svojtka, M. Matušková 


