
Zápis č. 5 z jednání KKSVTC7 
konaného dne 5.11. 2019 od 18.00  

v kanceláři SV/BD Trávníčkova 1773/23, Praha 5 - Stodůlky 
Jednání svolala kontrolní komise SVTC7  

 
Přítomni:  za KK SV: M. Matušková, M. Hrabáková, M. Sokolovská. 
 za Výbor SV: R. Paulín, E. Sadílková, A. Cikhart, 
 
1. Projednání plánovaného Shromáždění společenství vlastníků SVTC7 – obsah, 

zpracování, prezentace, detaily níže dle návrhu pozvánky. 
Byly rozděleny úkoly k jednotlivým bodům programu,jejich zpracování a představení 
na Shromáždění. 
Program jednání podle pozvánky na Shromáždění vlastníků dne 26.11.2019: 
 

a. /1 Zahájení a volba orgánů shromáždění SV 
i. Předsedající – p. Paulín 
ii. Zapisovatel – pí. Hrabáková 
iii. Skrutátoři – pí. Sadílková a pí.Bechyňová 

b. /2 Vytvoření provozního fondu (PF)  
zpracuje a přednese pí.Sokolovská 

c. /3 Schválení pravidelného měsíčního příspěvku do PF  
zpracuje a přednese pí. Sokolovská 

d. /4 Schválení mimořádného příspěvku do PF na rok 2019  
zpracuje a přednese pí.Sokolovská 

e. /5 Zpráva o stavu a činnosti v SV (červenec – prosinec 2019)  
zpracuje za výbor pí. Sadílková;  
zpracuje za KKSV pí. Matušková, pí. Sokolovská  
Zprávu přednese p. Paulín  

f. /6 Postup a předání agendy SV odstupujícími členy orgánů SV novým 
členům – zpracuje pí. Sadílková, přednese  - p. Paulín  

g. /7 Projednání odměn pro orgány SV  
přednese  - p. Cikhart 

h. /8 Personální obsazení v orgánech SV, volba nových členů 
i. Výbor – přednese  - p. Paulín 
ii. KKSV - přednese pí. Matušková 

i. /9 Návrh a projednání profesionálního správce pro SVTC7  
přednese p. Cikhart 

j. /10 Diskuse - v případě zájmu - p. Paulín 
k. /11 Usnesení - přednese  - pí. Sokolovská 
l. /12 Závěr - poděkuje za účast - p. Paulín 

 

2. 18. 11.2019  od 17.30 – odsouhlasena schůzka orgánů SV před shromážděním 
(26.11.2019) – program zhodnocení připravených podkladů  
 



3. Kontrola a doložení dokumentace k rekonstrukcím provedeným v bytech v roce 
2019, dle výzvy KK ze dne 16. 10. 2019.  

 Vzhledem k předem neohlášenému pozdějšímu příchodu všech členů výboru na 
jednání, nebyl dostatečný čas a možnosti k provedení kontroly, kontrola 
neproběhla.  

Zapsala dne 5.11.2019 M. Hrabáková 

 

 

 


