
Zápis č. 4 z jednání KKSVTC7 

konaného dne 26. 9. 2019 od 18.00  

v kanceláři SV/BD Trávníčkova 1773/23, Praha 5 - Stodůlky 

Na jednání KK byl pozvaný Výbor SVTC7  
 

 

Přítomni:   za KKSV: M. Matušková, M. Hrabáková, M. Sokolovská. 

                        za Výbor SV: R. Paulín, E. Sadílková, A. Cikhart, 

 

 

Použité zkratky:  

KKSV- kontrolní komise SVTC7, Výbor - výbor SVTC7 

VD - Vaše domy, s. r. o.; stávají účetní a správcovská společnost 

EKO-EKO – Kopecký, s. r. o. - nová účetní firma 

SV – společenství vlastníků 

KKSV pozvala na své jednání dne 26. 9. 2019 Výbor SV k projednání postupu a jednotlivých kroků, 

důležitých pro další fungování SV. 

Předsedkyně KKSV pí. Matušková v úvodu přivítala přítomné a poděkovala jim za účast a přípravu 

jejich příspěvků k bodům, které byly v pozvánce avizovány jako nutné k projednání. 

 

1. Změna účetní firmy – jednání o dalším postupu a zajištění s tím spojených úkonů. 

● VD (Vaše domy, s. r. o.; stávají účetní a správcovská společnost) – aktuálně má 

společnost VD klasickou tříměsíční výpověď s termínem ukončení 31.10.2019.  

● Byla projednána možnost využití okamžitého ukončení Příkazní smlouvy s platností  

do 30. 09.2019.  

● Výbor projednal a odsouhlasil, ve spolupráci s KKSV, že spolupráci s VD ukončíme 

k 31.10.2019. Důvodem je zajištění předání veškerých podkladů ze strany VD. 

Předávání podkladů neodpovídá představě orgánů SV. Je zdlouhavé, těžkopádné  

a pomalé. V této situaci je nejdůležitější získat maximální množství podkladů a zajištění 

alespoň dílčí komunikace ve prospěch nové účetní společnosti – EKO (EKO – nová 

příkazní smlouva se společností EKO v platnosti od 1.10.2019.   

● Byla projednána a odsouhlasena duplicitní platba za měsíc říjen 2019 k zajištění činnosti 

jak společnosti VD tak společnosti EKO. Nyní je nejnutnější plynulé předání potřebných 

podkladů od společnosti VD nové účetní firmě EKO. 

● KKSV požádala výbor SV o informaci, v jakém stadiu je aktuálně předávání dokladů  

SV potřebných k přechodu mezi oběma účetními firmami od VD pro SV 

● KK požádala Výbor o informaci, zda jsou plněny požadavky výboru od VD  

v požadované formě a termínech.  

● KK požádala Výbor o informaci, jak je Výbor připraven zajistit dokončení 

bezproblémového přechodu mezi účetními firmami VD a EKO. 

 

 

2. Shromáždění společenství vlastníků. 

Nutno připravit a svolat shromáždění do konce roku 2019 – důvodem je: 

● Projednání a vytvoření Provozního fondu, který nebyl minulým vedením SV zřízen.  

Provozní fond musí být součástí rozpočtu, aby hospodaření SV bylo v souladu  

se Zákonem a Stanovami SV a s ohledem na a předpokládané roční výdaje, které  

budou z Fondu hrazeny.   

● Projednání měsíčního příspěvku do provozního fondu od 1.1.2020 

 

 

 



 

● Rozpočet na r. 2019 – dorovnání rozpočtu roku 2019, podle schváleného návrhu ze 

Shromáždění vlastníků ze dne 26.6.2019 v souladu s vytvořením Provozního fondu. 

Vzhledem k tomu že v roce 2018 jsou některé provozní náklady SV hrazené 

z dlouhodobých záloh/FO – což je v rozporu se Zákonem a Stanovami SV, musí 

Shromáždění SV odsouhlasit na rok 2019 jednorázový mimořádný příspěvek, aby SV 

hospodařilo v souladu se Zákonem a Stanovami SV. Platba do provozního fondu roku 

2019 - bude zařazena do předpisu v lednu 2020/s úhradou v únoru 2020 

● Navržené termíny pro shromáždění: 26. 11. 2019 nebo 3. 12. 2019, čas - 17.30 – 

příprava, 18.00 zahájení,max. do 21.00 hod. – dostupnost sálu (FZŠ Trávníčkova, Praha 

5, kontaktní os. pí. Dohnalová) zajistí  členka KK pí M.Hrabáková 

● Návrh pozvánky na shromáždění: do 2. 10. 2019 – zajistí výbor SV vč. zajištění náhledu 

a zapracování případných připomínek KK SV. 

● Příprava shromáždění - zajistí Výbor tak, aby bylo možné Shromáždění uskutečnit podle 

výše uvedených termínů 

 

 

3. Projednání personálního obsazení Výboru SV i KK SV a jejich další fungování 

● Bylo diskutováno ukončení činnosti 2 členů výboru SV z časových, pracovních  

a zdravotních důvodů.  

● Při společném jednání KK SV a výboru SV a byl projednáván návrh na zajištění 

profesionálního správce SV. Tento koncept bude dále zpracováván výborem SV tak,  

aby mohl být předložen na nejbližším shromáždění vlastníků k projednání (náplň práce, 

odpovědnost, pravomoci, finanční ohodnocení, forma spolupráce). 

● Kontrolní komise SV – nutnost doplnění stavu (počtu osob orgánů dle Stanov) 

● Příprava agendy SV k předání vč. předávacích protokolů – složky členů SV (smlouvy, 

pokladna, prohlášení, seznam členů, evidenční listy, faktury, složka probíhajících 

rekonstrukcí). 

● Kontrolní komise upozornila Výbor SV na nutnost přípravy předání kompletní agendy 

 

 

4.  Kontroly: 

● Kontrolní komise požádala výbor SV o informaci, jak byly vyřešeny přestupky  

při rekonstrukcích, konaných v průběhu roku 2019. 

● Kontrolní komise připomněla výboru zpracování Informace k rekonstrukcím pro vlastníky 

a její distribuci členům SV. 

● Kontrolní komise vyzvala Výbor SV k předložení dokladů SV k odloženým kontrolám 

avizovaným v květnu a červnu do konce října 2019. 

● Kontrolovány budou:  

o Smlouvy, pokladna, faktury, výpisy a podklady k výpisům.  

o Výbor SV byl požádán aby připravil odpovídající podklady a navrhl KKSV  

2 - 3 termíny (ideálně v říjnu 2019) k provedení kontrol. 

 

 

Zapsala dne 26.9.2019: M. Hrabáková  

Kontrola: M. Matušková a M. Sokolovská  

 


