
 
     Zápis č.1 z jednání Kontrolní komise  

SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha, společenství vlastníků,  
konaného dne 5.6.2019 od 16.00 do 17.00 hodin. v kanceláři SV/BD 

 
 

Přítomni za KKSVTC7 : pí Martina Matušková, pí Mária Sokolovská, pí Martina Hrabáková 
Přízvaní za výbor SVTC7 : p. Antonín Cikhart, pí Eliška Sadílková  
 
Kontrolní komise SVTC7 se sešla dne 5.6. v 16.00 v kanceláři SV/BD ke kontrole pokladny SVTC7 
 a následnému  jednání KKSVTC7. 
 
V rámci jednání byly zpracovány tyto body:  
 
 1/ Kontrola pokladny SV  

a) v úvodu jednání proběhla s členy výboru SV kontrola pokladny, ze které je pořízen samostatný zápis.  
b) při kontrole nebyly shledány chyby ani nedostatky,  
c) stavu pokladny odpovídala i fyzická inventarizace hotovosti.  

 Provedli: pí Matušková a Hrabáková,  
 Za výbor SV: Sadílková  
  
2/ Kontrola faktur SV 03/2019-06/2019, jejich schvalování, správnosti a zpracování 

a) kontrolní komise vyzvala výbor SV k předložení faktur a souvisejících dokladů  
b) kontrola faktur a procesu jejich zpracování za výše uvedené období (termín  12.6.2019)  
c) z kontroly bude pořízen samostatný záznam. 

 Zajistí: pí Matušková a Hrabáková,  
Součinnost: Výbor SV 

 

3/ Vyúčtování Služeb a jednání o Účetní závěrce za rok 2018 

a) Členky KKSV se seznámily  a kontrolovaly Vyúčtování služeb  a stav prací na účetní závěrce za rok 
2018, které zpracovává účetní firma Vaše domy (VD)  

b) Podklady pro Vyúčtování služeb za rok 2018 ani přes naléhání orgánů SV nebyly předány zástupcům 
SV včas ani do dnešního dne. 

c) VD byly na nesrovnalosti ve Vyúčtování služeb upozorněny, 
d) KK, výrazně p.Sokolovská, se intenzivně účastní jednání s účetní firmou a auditorem, 
e) Vzhledem ke zjištěným nesrovnalostem, mnoha opravám v dokumentech souvisejících s 

Vyúčtováním služeb, Účetní závěrkou a obtížné domluvě s VD se kontrolní komise SV dál bude 
účastnit jednání s auditorem a  VD, 

f) VD byly kontaktovány včas orgány SV k předání veškerých podkladů k ÚZ SV s termínem do konce 
dubna 2019, aby mohl být proveden audit SV a připraveny podklady k Shromáždění plánovanému na 
11.6.2019.  

g) Termín na předání podkladů od VD nebyl splněn. 
h) Termín Shromáždění musel být o 15 dnů posunutý 
i) Členky KK se zástupcem Výboru SV se účastní opětovně na VD kontroly prvotních dokladů  

 Zajistí : pí Sokolovská a Matušková 



4/ Příkazní smlouva s Vaše domy s.r.o. 

a) kontrolní komise se zabývala  příkazní smlouvou s firmou VD a jejím plněním 
b) KK SV  konstatovala, že Smlouva neobsahuje sankce v případě nedodržování smlouvy a jejích 

dodatků ze strany firmy VD a obsahuje nevýhodnou inflační doložku 
c) kontrolní komise po ukončení jednání o ÚZ za rok 2018 projedná doporučení změn 

Zajistí : pí Matušková v součinnosti členek KK  

 

 

5/ Příprava shromáždění vlastníků v červnu 2019 

a) členky KK se aktivně účastní na technické a organizační přípravě Shromáždění vlastníků 
b) kontrolní komise zajistila tisk pozvánek na Shromáždění . 

Zajistila pí Hrabáková  
 

c) KK zpracovala podrobný Seznam členů SV, který nebyl od jeho vzniku v SV veden  
d) KK zpracovala prezenční listiny k Shromáždění vlastníků 26.6.2019 

Zajistila: pí Sokolovská 
6/ Další 

a) kontrolní komise připraví Zprávu o činnosti pro Shromáždění vlastníků  
Zajistí : pí Matušková v součinnosti členek KK  

 
Zapsala dne: 5.6.2019 
Zápis zpracovala: Martina Matušková 
Schválily: pí Sokolovská a pí Hrabáková 
 
 
Martina Hrabáková v.r.                             Martina Matušková v.r.              Mária Sokolovská v.r. 
 


