
 
 
 

Zápis č.3 z jednání Kontrolní komise  
SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha, společenství vlastníků,  

konaného dne 5.8.2019 od 17.00 do 18.00 hodin. v kanceláři SV/BD 
 
 

Přítomni za KKSVTC7 :  pí Martina Matušková, pí Mária Sokolovská, pí Martina Hrabáková 
Kontrolní komise SVTC7 ( KKSV) se sešla k  jednání 5.8.2019 v 17.00. 

 

V rámci jednání byly zpracovány tyto body:  

 

 1/ Kontrola nedokončených bodů ze Zápisu č.1, Zápisu č.2 

     Zápis č. 2 bod 7: kontrola faktur SV za předešlé období zatím nekontrolované plánovaná na léto 2019 : 

- Vzhledem k nepředání podkladů od VD a dovolené Výboru SV se nepodařilo s Výborem zajistit 

kontrolu. Ta byla odložena na září 2019.  

- Výbor SV byl předsedkyní KKSV vyzván, aby  urgoval u Vašich domů (VD) dodání všech 

požadovaných podkladů. 

Výbor SV byl KK vyzván, aby opětovně vyžádal od VD:  

o přílohy faktur ke kontrole (11/2018 – 6/2019) 

o veškerou mzdovou dokumentaci ( přihlášky a odhlášky ZP a ČSSZ a všech podkladů 

pro mzdy) za dobu svého působení od účetní firmy VD 

- Zajistily: pí Matušková, pí Sokolovská 

 

  2/ Příkazní smlouva s Vaše domy s.r.o. - ukončení 

- KK SV předala osobně společně s představenstvem BD Výpověď příkazní smlouvy v sídle účetní 

firmy VD jak za BD tak za SV. Pí Sokolovská zajistila i následné odeslání firmě VD poštou, e-mailem 

a přes datové schránky právní kanceláře RDL,  

Zajistily: pí.Sokolovská, pí Matušková 

- V souvislosti s výpovědí upozornila KK Výbor SV aby zajistil dodání všech dokladů za předešlá 

období od účetní a správcovské firmy VD a jejich převzetí zástupci Výborem SV. 

/ pí Matušková/ 

- KKSV připravila Zadávací podmínky pro VŘ na novou účetní firmu a  aktivně se účastní na procesu 

výběrového řízení. 

/pí Sokolovská, pí Hrabáková, pí Matušková/ 

 

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

- KK SV upozornila Výbor SV na zadání zpracování předpisů mimořádného příspěvku odsouhlaseného 

Shromážděním vlastníků v červnu 2019 v účtárně VD                                                                          

/pí Sokolovská, pí Matušková/ 

- KK SV vyzvala Výbor SV k vyžádání opravené ÚZ roku 2018 od VD  

- KK SV vyzvala účetní firmu VD k předání aktuálních platných Evidenčních listů BD a SV   

/ pí Matušková v součinnosti členů KKSV / 

 

4/ Sanace základů - zahájení stavby v srpnu 2019 

- Paní Sokolovská, členka KK SV, z pověření vedení SV, které mělo dovolenou,  zajistila : 

o Smlouvu s vítězem výběrového řízení na realizaci Sanace základů domů 
o Přípravu podmínek pro zahájení stavby  

( místnost a  WC pro dělníky, veškerou podporu firmy dle smlouvy) 



o Přípravu předání staveniště firmě 
o Výrobu klíčů a čipů pro zástupce realizační firmy. 

   
5/ Probíhající rekonstrukce bytů, dodržování podmínek  

- KK SV vznáší dotaz na Výbor SV: 

o jakým způsobem je zajištěno předávání informací o podmínkách konání rekonstrukcí v bytech, 

o jak probíhá kontrola Výborem SV  

- Na základě četných dotazů a stížností obyvatel i pracovníků úklidu, KKSV žádá Výbor SV: 

o o dokládání řádných ohlášení,  

o vyrozumění Výboru SV žadatelům o rekonstrukci ze strany výboru,  

o doložení prováděných kontrol dodržování rozsahu, podmínek provádění rekonstrukcí  

o vyvození důsledků při nedodržení závazných podmínek, týkající se rekonstrukcí. 

 

Zároveň kontrolní komise SV požádá Výbor SV o vypracování a distribuci Souhrnné podrobné 

informace o podmínkách provádění rekonstrukcí bytů a povinnostech v jejich průběhu a po ukončení 

rekonstrukce.  

 

KKSV doporučuje doručit tyto Informace vlastníkům a členům BD do poštovních schránek a 

emailem. 

 

V období od ledna do srpna 2019 došlo k porušování podmínek rekonstrukcí.  

Vlastníci bytů, provádějící rekonstrukce, jednali v rozporu se Stanovami Společenství vlastníků 

a nedodržovali podmínky rekonstrukcí.  KKSV zjistila, že v průběhu prací a po jejich ukončení  

nebyla ze strany Výboru SV prováděna důsledná kontrola plnění Stanov, podmínek a povinností 

týkající se rekonstrukcí. 

  

Je nezbytně nutné  

● zamezit znečišťování prostor domů stavebními firmami,  

● zamezit nedodržování stanovených lhůt pro oznámení,  

● vyžadovat důsledně každodenní úklidy i závěrečný úklid, 

(vytření podlah, ale také umytí zaprášených oken, parapetů ve společných prostorách, úklid výtahů, 

zajištění, aby nebyly poškozovány stavebníky při přepravě materiálu a náhradu škody způsobené na 

zařízení a interiérech domů). 

 

Náplní práce zaměstnanců úklidu SV, není úklid po stavebních pracích ani generální úklid po 

dokončených rekonstrukcích bytů!  

 

Je povinností objednatelů rekonstrukcí, aby úklid zajistili a jeho provádění sami průběžně kontrolovali. 

 

Výzvu vedení zajistí: pí Matušková v součinnosti členů KK  

 
Zapsala dne:  5.8.2019 
Zápis zpracovala: Martina Matušková 
Schválily:   pí Sokolovská a pí Hrabáková 
 
 
Martina Hrabáková v.r.                             Martina Matušková v.r.              Mária Sokolovská v.r. 
  

 


