
Zpráva o činností kontrolní komise BDTC7 za období  od 7. 12. 2017 do  31.5.2018 

 

 

KK   se od svého zvolení dne 7.12.2017 sešla celkem  3 krát  na samostatném jednání,  6 krát byla 

přítomna jednání představenstva.    

Pan Svojtka průběžně kontroluje proplacené dodavatelské faktury oproti výpisům z účtů BD a 
pokladní doklady a nezjistil nesrovnalosti v hospodaření. Pro lepší informovanost členů BD a ke 
zlepšení komunikace jsou zápisy z jednání kontrolní komise publikovány na webových stránkách BD. 
Kontrolní komise má zřízenu svoji e-mailovou adresu, na kterou je možné zasílat připomínky a 
podněty týkající se BD. 
 
KK vůči představenstvu vznesla celkem 23 požadavků a podnětů. 
Z toho bylo mnoho žádostí nesplněno. (viz zápisy KK na webových stránkách BD)  
 
Zvlášť chceme upozornit na tyto nedostatky: 
 
1. Podklady k Vyúčtování zálohových plateb a služeb 

 

I přes písemnou žádost KK nebyly předány podklady k Vyúčtování zálohových plateb a služeb (viz 

zápis KK č.1 a č.2),  aby bylo možné provést kontrolu. Předseda KK kontroloval dílčí rozpis firmy 

Profitherm a nezjistili rozpory.  Kontrolní komise neobdržela vyúčtování služeb včas, a proto nemohla  

provést kontrolu a ani podat námitky. 

 

2. Předání agendy BD mezi minulým a současným představenstvem BD : 
Kontrolní komise se  2x zúčastnila částečného předání, dokumentaci předala pouze paní Sokolovská.   

KK nemá žádnou informaci a také nebyla přizvána na předání podkladů od pana Kalaše a pana 

Mikáta. Komise nemá k dispozici ani následující předávací protokoly:  

● není předaná ekonomická agenda, (účetní doklady a závěrky) 
● chybí přehled soudních sporů, 
● předání dokladů pány Kalašem a Mikátem (dům 1772, 1775, 1776 ) 
● předání správy domů mezi BD a SVJ 
● nejsou předané kompletní zápisy za období říjen 2017 až 27.11.2017, které chybí. 

3. Nejsou vyplaceny mimořádné odměny za druhý půlrok rok 2016 a 2017 odsouhlasené 
členskými schůzemi.  

 
4. Je nutné oddělit právní služby pro BD a SVJ, včetně paušálních poplatků. Žádali jsme 

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

5.   Bylo upraveno nakládání s právním poradenstvím pro BD tak, že KK má možnost konzultovat s 
právní firmou i externími dodavateli pouze prostřednictvím představenstva BD .  
Pro KK to znamená zúžení možnosti správně konat svou funkci a upozornit na nedostatky v 
záležitostech, kde je konání představenstva sporné.   

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

 

 

 



 

 


