
Zápis z jednání představenstva BDTC7 6/2018 

konaného dne 28. 5. 2018 od 18.00 do 19.30 hod v kanceláři BD 
 

Přítomní  

za výbor BDTC7:  Žabka, Kalaš, Čížková 

za kontrolní komisi BDTC7:  Svojtka 

  

 

Program: 

 

1) Kontrola nákladů vyúčtování služeb 2017 zpracované firmou Vaše Domy: 

a. Podklady k vyúčtování byly předány emailem KK BDTC7. 

b. Představenstvo provedlo kontrolu plateb zahrnutých do vyúčtování dle výpisů 
v elektronickém bankovnictví. Výše nákladů zahrnutá do vyúčtování souhlasila. 

c. Členové představenstva kontrolovali vyúčtování jednotlivých bytových jednotek. 
Byla vyžádána upřesňující informace ohledně rozúčtování tepla od firmy 
Profitherm. Ta dotaz vyčerpávajícím způsobem zodpověděla. 

d. KK BDTC7 také nepředložila žádné rozpory či nejasnosti ve vyúčtování. 

e. Na základě výše uvedených skutečností členové představenstva shledali, že je 
vyúčtování v pořádku a mohlo se rozeslat vlastníkům a nájemníkům. Na základě 
toho M. Čížková přednesla návrh usnesení: 

i. Představenstvo BDTC7 schvaluje rozúčtování nákladů za rok 2017.  

2) Účetní audit 2017 

a. S panem Svojtkou byly diskutovány podklady k účetnímu auditu za rok 2017. 
Pan Svojtka si podklady vyjasní osobně s paní Masojídkovou.  

b. Představenstvo BD bylo požádáno o dodání podkladů k zaúčtování převodů 
bytů v roce 2017. Budou dodány datové zprávy s oznámením o převodu 
bytových jednotek. 

3) Členská schůze 

a. Byla rezervována místnost školy, domluvena účast paní právničky a paní 
auditorky. 

b. Společně s panem Svojtkou byly projednány body, které budou součástí členské 
schůze konané dne 13.6.2018: 

1. Zahájení a volba orgánů členské schůze 

2. Schválení účetní závěrky a výroční zprávy o hospodaření za rok 2017 

a. Zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2017 - Ing. Böhnelová 

b. Zpráva Kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2017 

c. Zpráva o hospodaření za rok 2017 (1. 1. 2017 - 31. 12. 2017) 

3. Zpráva o činnosti představenstva (červen 2017 – listopad 2017) 

4. Zpráva o soudních sporech – Mgr. Průchová 

5. Projednání nutných investic 

a. Sanace domů z důvodu zatékání pod plášť budovy 

6. Odstoupení člena KK – volba nového člena KK BDTC7 

7. Projednání mimořádných odměn pro členy orgánů BD za období  



    7-12/2016 a 1-11/2017 

8. Usnesení 

9. Závěr 

 

c. K bodům o jejichž zařazení zažádala KK BDTC7: 

1. Zpráva o činnosti kontrolní komise BDTC7 a vyjádření KK k účetní 

závěrce za rok 2017 

 Bod bude zařazen. 

2. Odstoupení, rezignace člena kontrolní komise paní Matuškové a volba 

nového člena KK. 

 Bod bude zařazen. 

3. Projednání mimořádných odměn pro bývalé členy představenstva BD za 

rok 2016, 2017 a návrh odměny pro KK BD za období leden-červen 2018. 

 Po dohodě členů představenstva BD a předsedy KK pana 
Svojtky bude odebrána část s návrhem odměn pro KK BD za 
období leden-červen 2018. 

 

 

 

   
Zapsal: V. Žabka 

Ověřila: M. Čížková 

 


