
Zápis č. 6 z řádného jednání kontrolní komise BDTC7 
konaného dne 29.8.2018 od 18.00 do 20.00 hod  v kanceláři BD  

 

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

Přítomni:  E. Sadílková, A. Cikhart ,  J. Svojtka,  

M. Matušková, která byla přítomná na schůzi KK po celou dobu jednání KK  

Kontrola minulého zápisu – úkoly, které stále trvají: 
 

Požadavky KK BDTC7 k představenstvu:  
 

1. KK žádala o včasné předávání harmonogramu a programu jednání představenstva. BD. 
Jelikož termíny vyvěšené na nástěnce nejsou aktuální, žádá KK o sdělování data konání a programu 
jednání představenstva BD na e-mail KK BD nejméně týden před termínem zasedání představenstva, 
tak aby se mohla KK na toto jednání připravit. 
 

2. Plné moci 
Žádáme pana Kalaše o dodání čestného prohlášení o jejich likvidaci.  

Eliška Sadílková se zněním tohoto bodu zápisu nesouhlasí    

 
  
3. Předání kompletní agendy BD mezi oběma představenstvy  
Žádáme představenstvo BD, aby vyzvalo kolegy z předchozího představenstva k předání a  
o termínu předání informovalo KK.  
 

4. Převod finančních prostředků z fondu oprav BD do fondu oprav SVTC7 vyjádření KK BDTC7 
KK si nechala vypracovat posudky právními poradci a konsultovala tuto problematiku 
s auditorkou a účetní správcovské agentury. Z jejich stanovisek vyplývá, že tento převod je možný a to 
po jeho schválení členskými schůzemi  
Je třeba schválit čl. schůzí BD vypořádání zisku a ztráty minulých let = ztráta  3 454 tis Kč 
dále vypořádat ztrátu 2017                                                                                              52 tis Kč 
celkem                                                                                                                             3 506 tis Kč 
     
Částka zálohových plateb družstevníků na „fond oprav“                                     18 725 tis Kč 
bude muset být ponížena o ztrátu z minulých let                                                   -3 506 tis Kč 
celkem                                                                                                                            15 219 tis Kč 
 
Finální převod zálohových plateb družstevníků na „fond oprav“ SVJ bude muset být schválen členskou  
schůzí bytového družstva.  
 
Shromáždění vlastníků  SV  by následně mělo schválit převod těchto prostředků jako další členský 
vklad. 
 

Podnět KK BDTC7 pro představenstvo BDTC7: 
 

5. Vyfakturování nákladů mezi BD a SVJ 
V roce 2017 při vzniku SVJ byly náklady na jeho zřízení (právní a notářské služby, kolky atd.) hrazeny 
BDTC7 a jsou zahrnuty v jeho nákladech. Dále je to chybné jak z hlediska účetního tak i daňového. 
Bylo by proto správné aby tyto náklady správcovská firma vyčíslila a přefakturovala na SVJ v letošním 
roce.   

 
 



 
 

6. Trvají stále problémy s včasným předáváním dokladů a výstupů mezi Vašimi domy a BDTC7. KK 
doporučuje představenstvu dohodnout se správcovskou firmou Vaše domy, pevné termíny a ty 
formou harmonogramu, zahrnout do dodatku stávající smlouvy .  

7. V průběhu jednání KK byly podepsány vytištěné Zápisy z jednání KK č 1-5, Zpráva KK k Účetní 
závěrce, Zpráva o činnosti KK, které připravila k podpisu pí Sadílková. 

 

8. Paní Matušková předala panu Svojtkovi Zprávu pro členskou schůzi, která byla dne 8.8.2018, kde 
zdůvodnila svoji rezignaci a požádala, aby byla Zpráva součástí  tohoto Zápisu, dále předávala 
funkci, podrobně informovala všechny přítomné o své dosavadní činnosti.  

 

 

9. KK upozornila na riziko, které hrozí BD, z hlediska nedodržování zásad GDPR, tím, že se 
v prostorách kanceláře volně na stolech a nástěnce, nacházejí osobní data členů BD. Tyto 
podklady mají být pod uzamčením ve skříních.  KK žádá představenstvo, aby sjednalo nápravu . 

    

10. Př. BD mělo za úkol vysvětlit proč je bez zjevné souvislosti použit pojem „Zmocněnec?“ V zápise z 
představenstva BD ze dne 30.7.2018, v článku e., písmeno b. 

 

  

11. Žádáme Př.BD o opravu Zápisu z jednání představenstva konaného dne 30.7.2018 od 18.-19.30 
hod v kanceláři BD. V Zápisu jsou chyby (vyjádření výboru místo správného představenstva) 

 

12. Vkladový výmaz – 1773/32  – v zápise ze 30.7. 2018 od Př. BD nebylo dostatečné vysvětlení. 
Vysvětlit, z jakého důvodu se platil náklad (1000 Kč), který hradilo družstvo. Kdo za to mohl, 
členové  BD z bytu 1773/32 nebo představenstvo. BD. Pokud za to mohli členové BD z bytu 
1773/32, tak musí náklad uhradit oni. Žádáme o předložení datových zpráv z KN, kde je k tomuto 
představenstvo vyzváno.  

 

 

13. Odstranění zámků z kontejneru  

Opětovná instalace by se měla projednat a rozhodnou na členských schůzích BD a SVJ. 

     Eliška Sadílková se zněním tohoto bodu zápisu nesouhlasí  

 

14.  Stále není zápis z členské schůze ze dne 8.8.2018. 

 
 

15. Podnět představenstva pro KK BDTC7  

      z jednání představenstva BDTC7 konaného dne 30.7.2018 od 18.00 do 19.30 hod. :  

 

a. Žádáme prověřit, zda kontrolní orgány BDTC7 řešili střet zájmů při výkonu funkce paní 
Sokolovské. Paní Sokolovská se účastnila a aktivně zasahovala do projednávání podpisu několika 
smluv se svými blízkými (konkrétně svými dvěma syny). Podle ZOK byla povinna o tomto střetu 
zájmů informovat KK a představenstvo BDTC7, tyto orgány jí mohli při podezření na střet zájmů 
omezit výkon mandátu při podpisu a projednání těchto smluv.  

  b. Dále by představenstvo BDTC7 vědělo, kde měli členové BDTC7 možnost zjistit, že je možné se 
zapsat do pořadníku zájemců o pronájem družstevních bytů. Většině dotázaných členů BDTC7 nic 
takového známo nebylo. Navíc je krajně podezřelé, že v tomto pořadníku  2x vyhráli blízcí 
bývalé paní předsedkyně (synové), z nichž jednomu byl následně prodán členský podíl s právem k 
nájmu. Řešila toto bývalá KK?  



      Vzhledem ke skutečnosti, že tato událost se týká předcházejícího představenstva BD a bývalé KK, 
předseda KK požádá o stanovisko tyto orgány. 
  

Zapsal:  Svojtka 

Kontrolovali a doplnili: Sadílková, Cikhart  


