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Zápis z Náhradní členské schůze  
BDTC7 Trávníčkova 1772 – 1776, Praha 5, 

ze dne 7. 8. 2019 
 

Datum:  7. 8. 2019 
Doba konání:  17.30 – 18.45 
Místo:   Společenský sál Střediska sociálních služeb Prahy 13, Trávníčkova 1746, Praha 5 
Přítomno:  38 členů ze 148 členů BD. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná 
Hosté:    0 

 
Program jednání:  

1. Zahájení a volba orgánů náhradní členské schůze 
2. Projednání účetní závěrky a zprávy o hospodaření za rok 2018, včetně vypořádání výsledku 

hospodaření  
a. Zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2018 – M. Matušková 
b. Zpráva Kontrolní komise k ÚZ18 – A. Cikhart 
c. Zpráva o hospodaření a správě domu za rok 2018 (1. 1. 2018 - 31. 12. 2018) – M. Sokolovská 

3. Zpráva o činnosti představenstva BD (12/2018 – 06/2019) – M. Sokolovská 
4. Zpráva o činnosti KKBD (12/2018 – 06/2019) – A. Cikhart 
5. Projednání odměn pro orgány BD – A. Cikhart:  

a. Představenstvo BD (12/2018 – 06/2019) 
b. Kontrolní komise BD (01 - 06/2019) 

6. Projednání mimořádné odměny pro členy KK za rok 2018 – M. Sokolovská 
7. Informace k Vyúčtování služeb za rok 2018 – M. Sokolovská 
8. Schválení mimořádného příspěvku do fondu oprav a údržby/dlouhodobé zálohy 
9. Diskuse   
10. Usnesení 
11. Závěr 

 
Pozvánka náhradní členské schůze BD tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 

 
 
Užité zkratky v textu: 
 

Bytové družstvo – dále jen BD     

Představenstvo bytového družstva – dále jen Př. BD 

Kontrolní komise bytového družstva – dále jen KKBD 

Společenství vlastníků  - dále jen SV 

Účetní závěrka BDTC7 pro rok 2018 – dále jen ÚZ18 

Vaše domy s. r. o. – správcovská a účetní společnost BD – dále jen VD 

Dlouhodobé zálohy/Fond oprav – dále jen DZ/FO 
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1. Zahájení a volba orgánů náhradní členské schůze BD 

Paní Mária Sokolovská uvítala přítomné a oznámila, že na náhradní členské schůzi BD je přítomno 38 
členů ze 148 členů BD. V souladu s ustanovením 5.2.7 Stanov družstva je členská schůze 
usnášeníschopná, a to bez ohledu na počet přítomných členů BD, protože se jedná o náhradní 
členskou schůzi.  Prezenční listina tvoří přílohu č. 2 zápisu.  
 

Hlasování - volba orgánů: 

Návrh na předsedajícího náhradní členské schůze BD: V souladu s ustanovením 5.2.10  Stanov je 
potřeba k přijetí tohoto rozhodnutí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů, tj. alespoň 20 hlasů. 

Paní Mária Sokolovská 

Hlasování: pro: 100%  zdržel se hlasování: 0% proti návrhu: 0% 
 
 
Návrh na zapisovatele náhradní členské schůze BD: V souladu s ustanovením 5.2.10   Stanov je 
potřeba k přijetí tohoto rozhodnutí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů, tj. alespoň 20 hlasů. 

Paní Martina Hrabáková 

Hlasování: pro: 100%  zdržel se hlasování: 0% proti návrhu: 0% 
 
 
Návrh na skrutátora náhradní členské schůze BD: V souladu s ustanovením 5.2.10  Stanov je potřeba 
k přijetí tohoto rozhodnutí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů, tj. alespoň 20 hlasů. 

Paní Eliška Sadílková 

Hlasování: pro: 100%  zdržel se hlasování: 0% proti návrhu: 0% 

 

Paní Jarmila Bechyňová 
Hlasování: pro: 100%  zdržel se hlasování: 0% proti návrhu: 0% 

 

 Usnesení: Orgány náhradní členské schůze BD, konané dne 7. 8. 2019, ve Společenském sále 
Střediska sociálních služeb Prahy 13, Trávníčkova 1746, Praha 5, byly zvoleny. 
 
 

Předsedajícím: 
Mária Sokolovská, narozena: 12. 5. 1959, trvalým pobytem Trávníčkova 1773/23, 155 00 Praha 5 

 

Zapisovatelem:   
Martina Hrabáková, narozena: 28. 8. 1979, trvalým pobytem Trávníčkova 1773/23, 155 00 Praha 5 

 

Skrutátory: 
Eliška Sadílková, narozena: 7. 5. 1980, trvalým pobytem Trávníčkova 1773/23, 155 00 Praha 5  
Jarmila Bechyňová, narozena 29. 3. 1961, trvalým pobytem Trávníčkova 1775/27, 155 00 Praha 5 
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2. Projednání účetní závěrky a zprávy o hospodaření za rok 2018 (dále jen ÚZ18) včetně vypořádání   
výsledku hospodaření  
Paní Sokolovská uvedla další bod programu a předala slovo paní Matuškové, která přednesla zprávu 
auditora – Ing. S. Bӧhnelová, která zprávu připravila na původní termín členské schůze BD, plánované na 
26. 6. 2019. 

 

a. Zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2018 – M. Matušková 
ÚZ18 nebyla předložena, a proto není možné o jejím schválení hlasovat. Detaily zprávy viz. 
zápis ze Shromáždění vlastníků SVTC7 dne 26. 6.2019, zápis viz. webová stránka SVTC7.  

Zpráva auditora tvoří přílohu č. 3 zápisu. 

 

b. Zpráva Kontrolní komise k ÚZ18 – A. Cikhart + Zpráva o činnosti KKBD, bod č. 4 programu 
Členové KKBD – p. Svojtka, pí. Sadílková, p. Cikhart, částečně za dané období p. Paulín. 

o Schůzky s Př. BD 
o Pokladna – převzetí a kontrola – bez pochybení, zůstatek poklady je v souladu s pokladní 

knihou 
o Vyúčtování služeb 2018 – závažné nedostatky a pochybení ze strany VD 

o ÚZ18 – Př. BD, KKBD i auditorka – jednání s VD, snaha o narovnání zjištěného nedostatečného 
stavu účetnictví, zaslání požadavků ze strany BD – VD laxní přístup, nedodávání podkladů. 
Závěr KKBD - návrh na ukončení spolupráce s VD 

Zpráva KKBD k UZ18 a o činnosti KKBD (12/2018 – 06/2019) tvoří přílohu č. 4 zápisu. 

 

c. Zpráva o hospodaření a správě domu za rok 2018 (1. 1. 2018 - 31. 12. 2018) – M. Sokolovská 
o Příjmy do FO – všechny poplatky do FO přechází pod správu SV.  

o Poplatky za pronájmy z pronajatých bytů jdou na účet BD  

o 37 bytů je stále ve vlastnictví BD. 

Zpráva o hospodaření tvoří přílohu č. 5 zápisu. 

 

3. Zpráva o činnosti Př. BD (12/2018 – 6/2019) 
Paní Sokolovská uvedla další bod programu. 
- Podklady od minulého představenstva – předání (velmi malé množství) 

- Vyúčtování služeb 2018 - kontrola – zjištění chyb – okamžitá reklamace VD s přesnou specifikací, co je 
třeba opravit, následná osobní jednání – bez dopadu na nápravu. Aktuální info k příkazní smlouvě 
s VD – dne 29. 7. byla předána výpověď VD, která byla převzata zástupcem VD. Výběrové řízení na 
novou správcovskou a účetní společnost v procesu – aktuálně probíhá vyhodnocení obdržených 
nabídek. 

- Převody do OV, příprava členských schůzí, řešení nových a probíhajících soudních sporů 

- Operativa – revize, podnájmy, autorizace plateb, vedení pokladny, řešení stížností, komunikace 
s dodavateli, atd. 

- Projekt sanace domů – aktuální info – zahájení v dřívějším termínu, dne 20. 8. 2019 – bude předáno 
staveniště dodavateli. Probíhající revize návrhu smlouvy zaslané společností Trumf, renovace a 
sanace, s. r. o. advokátní kanceláří RD Legal. 
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4. Zpráva o činnosti KKBD (12/2018 – 06/2019) – A. Cikhart 

 Viz bod. 2b), sloučeno. 
 
5. Projednání odměn pro orgány BD – A. Cikhart:  

a) Představenstvo BD (12/2018 – 06/2019) 
b) Kontrolní komise BD (01 - 06/2019) 

 

Návrh na odměnu pro členy Př. BD a KKBD za výše uvedená období ve výši 2.750,- CZK 
brutto/člena/měsíc.  

V souladu s ustanovením 5.2.10   Stanov je potřeba k přijetí tohoto rozhodnutí nadpoloviční většina hlasů 
přítomných členů, tj. alespoň 20 hlasů. 

       Hlasování:  pro: 100%  zdržel se hlasování: 0% proti návrhu: 0% 
 

Usnesení: Odměna pro členy Př. BD a KKBD pro Představenstvo BD (prosinec 2018 – červen 2019) 
      A Kontrolní komisi BD (leden – červen 2019) ve výši 2.750,- CZK brutto/člena/měsíc byla schválena. 
 

Dotaz  1773/ byt č.1 :  Není částka odměny nízká? 
Odpověď pí Sokolovská:  Ano, je nízká, ale teď musíme šetřit. 
 

6. Projednání mimořádné odměny pro členy KK za rok 2018  - pí. Sokolovská 

- V jednom z dřívějších zápisů Členské schůze ze 17.1.2018 bylo uvedeno, že KKBD bude pracovat bez 
nároku na odměnu, taktéž tato skutečnost byla uvedena v usnesení. Tento bod nebyl zařazen 
v programu členské schůze dne 17.1.2018 a tak nemohlo být o něm jednáno ani hlasováno. Takto 
zapsané usnesení je neplatné a v rozporu se Stanovami BDTC7. 

 

Návrh na udělení mimořádné odměny pro členy KKBD za období leden až prosinec 2018 – 3.000,- 
CZK/měsíc = celkem 36.000,- pro 5 členů (vč. následného rozdělení dohodou). 

V souladu s ustanovením 5.2.10  Stanov je potřeba k přijetí tohoto rozhodnutí nadpoloviční většina hlasů 
přítomných členů, tj. alespoň 20 hlasů. 

Hlasování:  pro: 100%  zdržel se hlasování: 0% proti návrhu: 0% 

 Usnesení: Mimořádná odměna pro členy KKBD za rok 2018, ve výši 3.000,- CZK/měsíc byla schválena. 

 

7. Informace k Vyúčtování služeb za r. 2018 – pí. Sokolovská 

Představenstvo a Kontrolní komise BD nesouhlasí s Vyúčtováním služeb na r. 2018. Např. rozdílné sazby 
BJ/NJ – sklepy, společné nebytové prostory – detailní vysvětlení bylo podáno paní Sokolovskou.  

o VD nezapracovaly do roku 2018 ve Vyúčtování služeb měsíční platbu za leden 2018.  
o Platbu vrátili v plné výši všem členům SV i BD.  
o Tímto neuváženým krokem z nás VD udělaly neplatiče.  
o Za leden 2018 nebyly uhrazeny platby do DZ/ FO.  
o Nyní musíme nutně zjednat nápravu. 
o Navrhujeme formu mimořádné platby, která odpovídá výši příspěvku do DZ/FO v lednu 2018. 
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8. Schválení mimořádného příspěvku do fondu oprav a údržby/dlouhodobé zálohy – pí. Sokolovská 

Paní Sokolovská detailně vysvětlila okolnosti. Zároveň všichni členové dnes obdrží osobně písemné 
vysvětlení celé situace. Vlastníci mailu obdrží informaci taktéž elektronickou formou.  

Návrh na částku – 28,- CZK/m2 podlahové plochy bytové jednotky, pouze jednorázově. 

V souladu s ustanovením 5.2.10  Stanov je potřeba k přijetí tohoto rozhodnutí nadpoloviční většina hlasů 
přítomných členů, tj. alespoň 20 hlasů. 

Hlasování:  pro: 100%  zdržel se hlasování: 0% proti návrhu: 0% 

 Usnesení: Mimořádný příspěvek do fondu oprav a údržby za období leden 2018, ve výši 28,- CZK/m2 
podlahové plochy bytové jednotky byl schválen. 

 

9. Usnesení 
BDTC7 Trávníčkova 1772 – 1776, Praha 5, IČO: 27624463, sídlem: Trávníčkova 1773, Praha 5, ze dne 7. 8. 
2019, konaného ve společenském sále Střediska sociálních služeb Prahy 13, Trávníčkova 1746, Praha 5. 
 
V rámci náhradní členské schůze BD se projednalo a schválilo: 

o Volbu orgánů náhradní členské schůze BD 
o Odměny pro členy Př. BD - 12/2018 – 6/2019, KK BD - 1/2019 – 06/2019 
o Mimořádné odměny pro KKBD 2018 - 01-12/2018 
o Jednorázový mimořádný příspěvek na správu domu a pozemku ve výši 28,- Kč/m2, podlahové 

plochy bytové jednotky 

 

Náhradní členská schůze BD vzala na vědomí: 
o Informace k ÚZ18 a Vyúčtování služeb 2018 
o Dílčí - Zprávu o hospodaření za rok 2018 
o Zpráva o činnosti Př. BD 
o Zprávu o činnosti KKBD 
 

Náhradní členská schůze BD: 
o Účetní závěrku pro rok 2018 

 
10. Diskuse 

Dotaz – 1776/ b.č. 28 – Paní zjistila že konkrétní Vyúčtování služeb 2018 neodpovídá. 

Odpověď pí Sokolovská – opakovaně vysvětlila správný postup výpočtu mimořádného příspěvku. 
Doporučila podívat se na staré Evidenční listy z r. 2017. Doporučeno reklamovat na VD, ale uhradit i přes 
chybný výpočet. Přeplatky budou překontrolovány Př. BD a vráceny v rámci Vyúčtování služeb r. 2019. 

Dotaz – 1775/ b.č. 4 – do kdy běží výpověď VD? Stále je předepsaná na předpisu splátka hypotéky i když 
už byla k 25.6.2019 kompletně uhrazena – jak správně reklamovat? 

Odpověď pí Sokolovská - Výpovědní lhůta s VD podle smlouvy jsou 3 měsíce. Návrh ze strany BD a SV na 
2 měsíce. Neoprávněné počítání platby za hypotéku, i když je již vše splaceno - osobní návštěva VD vč. 
písemné reklamace podloženo převzetím zástupcem VD. 
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11. Závěr 

Všem přítomným paní Sokolovská poděkovala za účast a čas strávený na této náhradní členské schůzi BD. 

V Praze dne 7. 8. 2019 

 

 

Zapisovatel:  pí Martina Hrabáková, v. r........................................ 

 

Předsedající:  pí Mária Sokolovská, v. r. …………………………………….. 

 

 

Přílohy: 

 

o Příloha č. 1 – Pozvánka 

o Příloha č. 2 – Prezenční listina  - jen v listinné podobě 

o Příloha č. 3 – Zpráva auditora k Účetní Závěrce 2018 

o Příloha č. 4 – Zpráva KKBD k ÚZ18 a činnosti KKBD (12/2018 – 06/2019) 

o Příloha č. 5 – Dílčí Zpráva o hospodaření a správě domu za rok 2018 (1. 1. 2018 - 31. 12. 2018) 

o Příloha č. 6 – Zpráva o činnosti představenstva BD (12/2018 – 06/2019) 

o Příloha č. 7 – Písemná Informace k mimořádnému příspěvku do fondu oprav/dlouhodobé zálohy  
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Příloha č. 1  
Pozvánka 

 
Pozvánka na náhradní členskou schůzi 

BDTC7 Trávníčkova 1772 – 1776, bytového družstva 
sídlem Praha 5 - Stodůlky, Trávníčkova 1774, PSČ 155 00 
Představenstvo BD vás zve na náhradní členskou schůzi, 

která se koná dne: 7. 8. 2019 od 17.30 hodin 
 ve Středisku sociálních služeb Prahy 13, Trávníčkova 1746, Praha 5 

/dům pro seniory Lukáš, ve vnitrobloku našich domů / 
 Prezence je od 17.00 do 17.25 hod. 

Program jednání: 

1) Zahájení a volba orgánů členské schůze 

2) Projednání účetní závěrky a zprávy o hospodaření za rok 2018,  
vč. vypořádání výsledku hospodaření. 

a. Zpráva auditora k účetní závěrce BD za rok  2018 - Ing. Böhnelová 
b. Zpráva Kontrolní komise k ÚZ za rok 2018 
c. Zpráva o hospodaření za rok 2018 (1. 1. 2018 - 31. 12. 2018) 

3) Zpráva o činnosti představenstva (prosinec 2018 -  červen 2019) 

4) Zpráva o činnosti KK (prosinec 2018 -  červen 2019) 

5) Projednání odměn pro orgány BD  
a. Představenstvo BD (prosinec 2018 – červen 2019) 
b. KK BD (leden – červen 2019) 

6) Projednání mimořádné odměny pro členy KK za rok 2018 

7) Informace k Vyúčtování služeb za rok 2018  

8) Schválení mimořádného příspěvku do fondu oprav a údržby/dlouhodobé zálohy 

9) Usnesení 

10) Diskuse 

11) Závěr 

        Podkladové materiály k bodu č. 2 programu, budou k dispozici na webu BD. 

V případě, že se nemůžete dostavit osobně,  
udělte, prosím, plnou moc svému zástupci. Náhradní členská schůze je schopná usnášení i při malé účasti. 

Členskou schůzi svolává:  
Představenstvo BDTC7 Trávníčkova 1772 - 1776, bytové družstvo 

POZVÁNKA PLATÍ JEN PRO ŘÁDNÉ ČLENY BD  
- ne pro rodinné příslušníky  

 

 

Příloha č. 2  
Prezenční listina  - jen v listinné podobě 
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Příloha č. 3  
Zpráva auditora k Účetní Závěrce 2018 

 
Vážené dámy, vážení páni, 

Vzhledem k tomu, že vám žádná závěrka nebyla předložena, nelze o tomto bodě vůbec hlasovat. 

Nicméně mi dovolte vás informovat o hlavních důvodech nepředložení účetních závěrek. Budu zde hovořit o 

obou subjektech jak SV, tak BD, protože závěrky spolu souvisí, jsou to spojené nádoby a hlavním pojítkem 

jsou jejich vzájemné vazby, pohledávky a závazky z druhé strany.   

Problém nastal už u počátečních stavů BD a tím pádem i SV. Na náhradní členské schůzi loni v létě jsem 

nebyla přítomna, protože mne nikdo nepozval a termín mi nesdělil. Vůbec není pravda, že bych byla na 

dovolené a moje zpráva auditora vám nebyla celá přečtena, jak jsem byla posléze informována. 

 Pouze byl přečten první odstavec zprávy : 

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti BDTC7 

Trávníčkova 1772-1776, bytové družstvo k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za 

rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy“ ovšem ne následující důležitá část, kde 

upozorňuji na 

Jiné skutečnosti 

Účetní závěrka společnosti nezohledňuje v krátkodobých pasivech jiné závazky z titulu snížení aktiv 

společnosti (bytových jednotek) a k nim vázaných dlouhodobých záloh (fond oprav) určených na opravy 

těchto aktiv. Prostředky nemohly být převedeny vzhledem k tomu, že nedošlo ke schválení těchto prostředků 

členskou schůzí v prosinci 2017. Nicméně výše těchto závazků je v pasivech zohledněna v celkové výši na 

dlouhodobých přijatých zálohách a vše je popsáno v příloze k účetní závěrce. Takže k celkovému zkreslení 

účetní závěrky nedošlo, jen nebyla přesunuta část dlouhodobých závazků na krátkodobé závazky.“  

A tím pádem mělo být v závěrce SV pohledávka vůči BD, ale protože vše dopadlo, jak dopadlo, předpokládala 

jsem, že bude v roce 2018 vše srovnáno. 

Naštěstí se opět vrátila do vedení BD paní Sokolovská, měla jsem jí opravdu za zlé, že psychicky nevydržela      

a odešla.  Já jsem nezažila nikde ve vedení BD předsedu PŘ, který by byl tak fundovaný a byl ochoten a hlavně 

schopen řídit BD na takové profesionální úrovni jako paní Sokolovská, opravdu klobouk dolů, dovolte mi zde 

vyjádřit pochvalu paní Sokolovské před nastoupenou jednotkou.  A nevím, zda škody, které byly napáchány za 

dobu její nepřítomnosti v představenstvu BD se podaří napravit. 

Abychom měli na práci dostatek času, letos jsme již v březnu zaslali požadavky na audit. Zástupci BD a SV 

předložili Vašim Domům harmonogram , tak aby v 1. týdnu v květnu předali účetní závěrky, neboť auditor 

má smluvně dané 1 měsíc na předání auditu. První termín čl. schůze a shromáždění byl plánován na 11.6. 

2019. Na navržený harmonogram bylo odpovězeno, že VD nevyhovuje. 
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Pak nastal velký problém s vyúčtováním služeb, které bylo orgánům BD a SV předloženo 23.4.2019. Ti 

okamžitě reagovali schůzkou ve Vaše domy a písemnou reklamací. Vyúčtování, Vám již bez schválení 

představenstvem BD a výborem SV zasláno bylo.  

Špatné rozúčtování se samozřejmě projevilo i v účetní evidenci, nicméně se pak 14.5. přistoupilo k tomu, že 

se nic nebude předělávat, nedostatky se odstraní v roce 2019. Hlavně, aby byla zpracována včas závěrka. 

Po mých urgencích jsme obdrželi první draft závěrky BD a SV 21.5.2019 

Celý týden včetně víkendu jsme intenzivně pracovali na zpracování auditu a 28.5. jsme přistoupili ke kontrole 

prvotních dokladů v sídle VD a požadovali různá vysvětlení. Nebudu vás zatěžovat podrobnostmi, ale na první 

pohled neseděla ani inventarizace pokladny o částku, která byla proplacena v lednu 2019. 

 Když opomenu špatné vyúčtování služeb, špatné rozúčtování nákladů na služby, kde klíčem jsou m2 a nové 

rozlohy m2, které vyplynuly z pasportizace domu a jsou vloženy na Katastr nemovitostí, nebyly nahlášeny 

rozúčtovací firmě a v neposlední řadě opomenu i neoprávněné platby z BÚ SV za objednané služby BD 

v případech, kdy nejsou smluvně ošetřeny změny objednatele, tj. z BD na SV, i tak jsme se snažili o kontrolu 

účetních závěrek. 

Největším oříškem bylo zdokumentování vzájemných vazeb mezi BD a SV. Jen ve stručnosti, co považuji za 

nejdůležitější a vůbec nechápu, jak může účetní udělat, zjistili jsme, že zálohy zaplacené BD do FO do SV jsou 

v bytovém družstvu účtovány rovnou do nákladů na účet 511- opravy ( 643 966,-) a 548 ostatní náklady 

(174 494,-) za rok 2018 to bylo celkem 818 460,- Kč, které pak přes účty 379 doputovaly do SV. První částka 

jako předpis FO za BD, druhá částka skončila ve vzájemných zúčtovacích vztazích. Protože v SV nebyl 

vytvořen provozní fond., respektive máme jen celkový příspěvek na správu domu, účet- 955 dlouhodobé 

zálohy, kde jsou dlouhodobé zálohy i příspěvky na správu domu (PF). 

Mohu vám tady přečíst mailovou korespondenci s paní Masojídkovou, která po 2 urgencích konečně alespoň 

odúčtovala z nákladů BD zálohy poskytnuté do SV a ponechala v nákladech částku přes 300tis.Kč, což by snad 

odpovídalo podílu BD na celkových nákladech na opravy SV, nicméně nemáme k tomu žádný výpočet a ani 

účetní evidence v SV nebyla opravena. Tam jsou proúčtovány došlé faktury do nákladů za cca 968tis.Kč. 

Z nich ovšem je třeba část dle m2 patřící BD přeúčtovat BD. 

Je zde tabulka vzájemných vztahů BD a SV, které spolu nekorespondují, poslední moje mailová komunikace 

s paní Masojídkovou byla 16.6.2019, kde jsem jí žádala o opravu závěrky SV, nicméně již mi na to 

neodpověděla…. 

Takže bohužel žádné závěrky vám předloženy nebyly, ani audity, nicméně jsme se dohodli se zástupci SV a 

BD, že se musí závěrky předělat, tak aby zohledňovaly správný a poctivý obraz a až poté se vám předloží ke 

schválení. 

Mohu vám říct, že práce to byla opravdu vyčerpávající, nicméně budu nadále se SV a BD spolupracovat na 

dokončení závěrek a dokud vám nepředložím kladné stanovisko, nebudu vyúčtovávat moji smluvní odměnu 

za audit. 

Ing. Soňa Böhnelová, auditorka 
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Příloha č. 4  
Zpráva KKBD k ÚZ18 a činnosti KKBD (12/2018 – 06/2019) 

  

Zpráva o činnosti Kontrolní komise  
BDTC7 Trávníčkova 1772-1776, bytové družstvo  

za období srpen 2018 až červen 2019 
  

Kontrolní komise BDTC7 (dále jen KK) za uvedené období pracovala ve složení:  
p. Svojtka, pí. Sadílková, p. Cikhart.  
 
Po rezignaci p. Svojtky byl do KK v listopadu 2018 zvolen p. Radek Paulin.  
Po 22. 11. 2018 začala KK pracovat v tomto složení 
předseda  p. Cikhart, členové pí Sadílková a p. Paulin. 
 

KK se scházela průběžně a také v termínech pravidelných schůzek společně i s 
představenstvem bytového družstva ( dále PřBD) 
 

V rámci práce KK a jejich jednání byla pozornost věnována těmto oblastem: 
 

1/   Pokladna.  
Po převzetí pokladny od minulého Představenstva proběhla její kontrola a to i za přítomnosti 
současného PřBD. Kontrola pokladny byla provedena v souladu se Stanovami i k 31.12.2018 
a 30. 6. 2019. 
 

a/    Kontrolami nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. 
b/    Stav pokladny vždy odpovídal pokladní knize. 
c/    Prvotní doklady byly předány k proúčtování na Vaše Domy (VD). 
 

2/    Vyúčtování služeb a ÚZ za r. 2018 
 

a/     Při kontrole vyúčtování služeb za r. 2018 byly zjištěny závažné nedostatky  v tomto 
vyúčtování.  Předseda KK společně s předsedkyní Představenstva se při osobním jednání na 
VD snažili sjednat nápravu, ale výsledek byl ze strany VD tristní. 
 

3/     Účetní závěrka za r. 2018 
 

a/       Předseda KK se společně s předsedkyní Představenstva a pí. auditorkou aktivně 
zúčastnil jednání s účetní firmou k ÚZ. KK bohužel musí konstatovat, že forma vedení 
účetnictví firmou VD je zmatečná, a že s představiteli VD se jedná jen velmi obtížně. 
 

b/    Ačkoliv jsme VD kontaktovali včas, předali jim naše požadavky na formu Vyúčtování 
služeb i ÚZ, takřka nic nesplnili a co je nejhorší, odmítají plnit. 
 

c/      KK konstatuje, že ačkoliv Vyúčtování služeb neodsouhlasily orgány BD, firma VD o 
své vůli toto rozeslala všem členů bytového družstva. 
 

d/     KK se nemůže k ÚZ vyjádřit, neboť do dnešního dne žádnou neobdržela. 
 

e/     KK BD navrhuje, po předchozích zkušenostech z jednání o Vyúčtování služeb  
a ÚZ za r. 2018 s firmou VD ukončit spolupráci. 

Antonín Cikhart, Eliška Sadílková, Radek Paulin 
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Příloha č. 5  
Zpráva (dílčí) o hospodaření a správě domu za rok 2018 (1. 1. 2018 - 31. 12. 2018) 

 

   ( Příloha č. 5 ) 

Zpráva o hospodaření BDTC7za rok 2018     2018 

položka   

příjem do FO        -                           FO převeden na účet SV                     -   Kč  

zápůjčka pro SV -        1 041 000,00 Kč  

splaceno              541 000,00 Kč  

zbývá doplatit              500 000,00 Kč  

úroky ze zápůjčky k 31.12.2018 -  zatím nesplaceny            33.270,48 Kč. 

chod kanceláře, administrativa a zařízení kanceláře               76 932,00 Kč  

právní služby             243 241,00 Kč  

správa domů             109 000,00 Kč  

Pojistka  za domy BD                 9 038,00 Kč  

Daň z nemovitosti      38 770,00 Kč  

Dan z příjmu      44 080,00 Kč  

Příjem – nájemní byty    450 524,00 Kč  

Počet bytů v majetku BD k 31.12.2018  37 

Výše úvěru na koupi domů k  25.6.2019 6.538.773,67 Kč  

Spořící účet k 31.12.2018 2.908 000,00 Kč  

zůstatek na účtech BD k 31. 12. 2018     15.145 615,00 Kč  
    Zpracovala: M. Sokolovská 

 
 

Příloha č. 6  
 Zpráva o činnosti představenstva BD (12/2018 – 06/2019) 

 

Zpráva o činnosti představenstva BDTC7 
od 1. 12. 2018 do 26. 6.2019 

1) Kontrola a předání podkladů od minulého představenstva. 
a) Z podkladů BD byla protokolárně předána jen nepatrná část  
b) Kontrolu předaných podkladů od minulého představenstva provedla také KKBD 

 
2) Kontrola Vyúčtování služeb za rok 2018 

a) Při kontrole Vyúčtování byly zjištěny zásadní chyby 
b) Připravily jsme podrobnou Reklamaci a na zjištěné nedostatky ve Vyúčtování jsme při osobním 

jednání a následně písemně upozornily vedení společnosti Vaše Domy 
c) Žádali jsme o odstranění zjištěných nesrovnalostí a nedostatků  
d) Uplatnily jsme reklamaci na neodpovídající výměru bytů, která byla při Vyúčtování uváděna ještě 

podle původních ploch bytů,  
e) Zjištěné chyby nebyly VD odstraněny a Vyúčtování služeb bylo rozdáno lidem 
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3) AUDIT a účetní závěrka za rok 2018 

a) intenzivní spolupráce při přípravě auditu a následná podrobná kontrola účetnictví 
b) kontrola prvotních dokladů v účetní firmě VD 
c) opakované jednání se zástupci firmy VD  
d) úzká spolupráce při kontrole výstupů od účetních VD  

 
4) Mimořádné splátky hypotéky  

a) Zpracování žádostí od členů BD 
b) Příprava podkladů pro člena BD k mimořádné splátce 
c) Spolupráce s ČSOB na splátkách dalšího členského vkladu za sledované období  
d) Kontrola splacení Mimořádné splátky na účtu BD 

 
5) Převody a rozšíření společných členských práv k členskému podílu  

a) Pomoc členům BD při řešení těchto požadavků 
b) Zpracování veškeré dokumentace k naplnění těchto požadavků 
c) Evidence Předávacích protokolů k bytům a příprava nových nájemních smluv  
d) Předání podkladů pro nové členy BD  

(nájemní smlouvy, přihlášky za členy, nové EL, Stanovy BD atd.) 

6) Převody bytů do Osobního vlastnictví  
a) o převod bytů do OV požádali celkem 4 členové BD  
b) komunikace a předávání informací zájemcům o převody do OV. 
c) do ČSOB byla odeslaná žádost o vyjmutí bytů ze zástavního práva 
d) nyní se připravují Smlouvy o převodu bytů do Osobního vlastnictví 
e) následně budou vloženy na KN Návrhy na převod bytů z BD do OV 

 
7) Příprava Čl. schůze  

a) Zajištění místností na čl. schůzi  
b) Příprava programu, pozvánek, distribuce pozvánek na web a do schránek  
c) Zpracování všech podkladů k jednání čl. schůze pro členy BD 

 
8) Soudní spory, které BD vede 

a) Mairych – dluh na nájmu byt č.5 dům 1774 
b) Pumrová – zcizení z účtu BD - 379 tis. Kč – částku do 3 let v podmínce neuhradila  
c) Fauová – dluh na nájmu – byt č.25 dům 1772  
d) Křesťanová – dluh na nájmu - byt č.25 dům 1772  
e) Účast na soudních jednání v aktuálních kauzách – pí Sokolovská 

 
9) Správa bytů v majetku BD 

a) Kontrola dokumentace k bytům všech členů BD a nájemců bytů v majetku BD 
b) Zakládání a aktualizace dokumentace členů BD 

 
10)  Rekonstrukce bytů členů BD  

a) Projednávání žádostí členů BD o rekonstrukci bytů 
b) Příprava podkladů a zpracování podmínek rekonstrukce pro členy BD  
c) Kontrola dodržování podmínek rekonstrukce  
d) dohled nad předáním Revizí po ukončení rekonstrukce   
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11) Běžné administrativní a operativní činnosti v rámci BD: 

a) Vedení pokladny a dokladů souvisejících 
b) Pravidelné předávání podkladů o vedení pokladny účetní firmě  
c) Zpracování podkladů k povolení podnájmu,  
d) Kontrola oprávněnosti pronájmů v bytech BD 
e) Výběr poplatků za povolování nájmu 
f) Projednávání, kontrola faktur a jejich odsouhlasení  
g) Pravidelná autorizace plateb v bance 
h) Řešení stížností členů BD a nájemníků BD. 
i) Kontrola porušování Stanov a Domovního řádu BD  
j) Komunikace s orgány státní správy a exekutory 
k) Kontrola webových stránek BD a pravidelná aktualizace  
l) Kontrola Evidenčních listů členů BD a upozornění správce na nesrovnalostí v EL 
m) Příprava potvrzení o členství v BD žadatelům o jeho vydání  
n) Komunikace s nájemci, kteří nesplácí řádně své závazky vůči BD  
o) Včasné řešení těchto problému / příprava splátkových kalendářů 
p) Kontrola práce správcovské a účetní firmy  

q) Informování členů BD o dění v BD      Zpracovala: M. Sokolovská

  

 

Příloha č. 7  

Informace o mimořádném příspěvku do Fondu oprav/Dlouhodobé zálohy (FO/DZ).  

 

         I n f o r m a c e 
o mimořádném příspěvku do Fondu oprav/Dlouhodobé zálohy (FO/DZ). 

 
Vážené dámy a pánové, členové SV a BD, obracíme se na Vás s vysvětlením, co bylo 

důvodem navrhnout, projednat a schválit mimořádný příspěvek do FO/DZ na Shromáždění 
vlastníků dne 26.6.2019.  

 

Jistě si pamatujete, že bylo dlouhodobě plánované kompletní převedení správy domů 
z BD na SV k 1.1.2018. Tato snaha byla neuváženým způsobem zmařena dne 7.12.2017, kdy 
nebyla dokončena ani schůze BD ani Shromáždění vlastníků, Nebyly projednány a schváleny 
nové poplatky do FO/DZ a další platby spojené s užíváním bytů. Nebylo možné zadat platby na 
SIPO, provoz SV muselo zachraňovat BD poskytnutím Zápůjčky. SV mělo od 1.1.2018  převzít  
veškerou správu, ale SV zůstalo v lednu bez příjmu. 

 

Obrovské komplikace a následky, které tento krok pro BD i SV sebou přinesl – budeme 
odstraňovat nejen letos, ale i příští rok. 

 

Platby za leden 2018 jsme všichni poslali na účet BD – protože nic jiného v tu chvíli, kvůli výše 
uvedenému, nebylo možné. Žádné jiné účty jsme pro platby za byt nedostali. Očekávali jsme, že 
platby, které už měly být v lednu na účtu SV, se po odsouhlasení převedou na účet SV a vyúčtují se 
koncem roku ve Vyúčtování služeb za rok 2018. 

 

Při kontrole Vyúčtování služeb v dubnu 2019, jsme zjistili, že platba za měsíc leden 
2018, je ve Vyúčtování služeb bez předchozího odsouhlasení orgány SV/BD, vrácena v plné 
výši všem členům SV i BD jako „Přeplatek předpisu“.  

OVŠEM ŽÁDNÝ PŘEPLATEK PŘEDPISU DOOPRAVDY NEVZNIKL. 
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Okamžitě jsme osobně ve spol. Vaše domy (VD) protestovali, protože tento krok účetní firmy (VD) 
z nás všech udělal v tu chvíli neplatiče. Důrazně jsme žádali, aby byly platby za leden 2018 
zpracovány a zahrnuty do Vyúčtování.  
 
VD nové zpracování Vyúčtování odmítli. Vyúčtování od VD jsme dostali na poslední chvíli, 
těsně před odesíláním lidem – koncem dubna 2019.  

  
JEDINOU cestou jak napravit to, že účetní firma VD odmítla PLATBU za měsíc leden 

2018 zpracovat, bylo navrhnout, projednat a schválit MIMOŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK DO FO/ DZ, 
ve stejné výši jako jsme všichni za leden 2018 odeslali a jaká byla v té době platná. 

 
 Takto se jednorázovou platbou srovná nedoplatek nás všech, který díky neodborné práci a 
neochotě VD vznikl a v současné době trvá. 
 

NENÍ TO ŽÁDNÁ PLATBA NAVÍC  
 

JE TO JEN VYROVNÁNÍ  DLUHU, KTERÝ NYNÍ  VŠICHNI  MÁME. 
 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ 
Orgány BD a SV 

 

Zpracovala: M. Sokolovská 

 

 


