
 
 
 

Zápis č.6 z jednání Kontrolní komise  
SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha, společenství vlastníků,  

konaného dne 11.11..2019 od 17.00 v kanceláři SV/BD 
 
 

Přítomni za KKSVTC7 :  pí Martina Matušková, pí Mária Sokolovská, pí Martina Hrabáková 
Kontrolní komise SVTC7 ( KKSV) se sešla k  jednání 11.11.2019 v 17.00. 

 

V rámci jednání byly projednány tyto body:  

 

1/ Souhrn činnosti KK SV v období červen- listopad 2019 
 

Kontrolní komise SV se sešla 4x a pracovala na :  

● dokončení zpracování vyúčtování služeb za rok 2018 

● zpracování a kompletaci zápisu ze Shromáždění SV 26.6.2019 

● přípravě a absolvování jednání s VD o předání dokladů SV roku 2018 

● zpracování a podání výpovědi firmě VD 

● přípravě zadávací dokumentace k výběrovému řízení na novou účetní firmu místo VD 

● výběru vhodné účetní firmy místo VD 

● zajištění předání dokladů SV a požadování zpracování agendy SV od VD 

● zajištění spolupráce s novou účetní firmou EKO  

● zpracování a přípravě smlouvy s firmou EKO 

● předání agendy SV od VD firmě EKO 

● zpracování rozpočtu SV 

● přípravě návrhu plateb mimořádných příspěvků do fondů SV dle Stanov a platné legislativy 

● jednáních s RD Legal o právních záležitostech SV 

● přípravě pozvánky na Shromáždění SV v listopadu 2019 

● přípravě Shromáždění SV v listopadu 2019 

 

 

2/ Souhrn podnětů KK SV výboru SV k řešení  

            

● Kontrolní komise jednala s výborem SV opakovaně o nedostatcích ve správě a agendě SV a žádala 

nápravu.  

● Kontrolní komise upozornila výbor SV na nutnost zajištění zastupitelnosti členů výboru v letních 

měsících a dobách dovolených v zájmu funkčního vedení SV (i s ohledem na množství rekonstrukcí 

které probíhaly) 

● Kontrolní komise průběžně upozorňovala výbor SV k zajištění nápravy a případnému postihu na 

zjištěná porušení Stanov SV a Domovního řádu při probíhajících rekonstrukcích a úpravách v bytech  

● Kontrolní komise požádala v říjnu 2019 výbor SV o předložení veškeré agendy týkající se 

rekonstrukcí provedených v roce 2019 investory v bytech ke kontrole. Kontrola dosud nebyla z 

důvodů na straně výboru provedena. 

● Kontrolní komise vyzvala několikrát výbor k předložení dokumentace SV ke kontrolám. ( Pokladna, 

faktury, výpisy, smlouvy s dodavateli, smlouvy s vlastníky, složky vlastníků atd.., poslední výzva 

proběhla dne 26.9.2019 - viz Zápis  č.4 z jednání KK SV, bod 4) Kontroly byly z různých důvodů 

na straně výboru opakovaně odloženy. 



● Kontrolní komise navrhla při jednání o přípravě Shromáždění SV v listopadu 2019 zakotvit 

řádné předání a uspořádání agendy SV jako podmínku výplaty odměn orgánů SV. 

 

● S ohledem na výše uvedené zkušenosti za dobu našeho funkčního období kontrolní komise 

podpoří návrh na ustanovení fungujícího profesionálního správce v SV s jasně stanovenými 

kompetencemi danými smlouvou a s odpovídajícím finančním ohodnocením vynaložené práce 

pro SV. 

 

 

 3/ Rezignace člena KK 

     Kontrolní komise projednala rezignaci pí. Sokolovské na funkci člena kontrolní komise SVTC7 z osobních   

důvodů. O rezignaci pí Sokolovské bude informováno nejbližší Shromáždění vlastníků. 

 

Kontrolní komise projednala žádosti pí Hrabákové a pí Matuškové o uvolnění z funkcí členů KK. 

Pí Hrabáková i pí Matušková se uvolily v zájmu SV zatím v práci pokračovat. 

 

 4/ Kontrola nedokončených bodů ze  Zápisu č.2, Zápisu č.3, Zápisu č.4 

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

- neuskutečněno z důvodů na straně výboru SV 

 

2. Zápis č. 3 bod 5: kontroly týkající se rekonstrukcí, výzva výboru ke zpracování Informace pro majitele 

a členy BD, kteří prováděli rekonstrukce. Jednalo se o postup a povinnosti v průběhu rekonstrukcí a 

její distribuce mezi obyvatele domů - neuskutečněno, výbor SV dosud nepředložil KK ke kontrole 

 
3. Zápis č. 4 bod 4: odložené kontroly dokladů SV - neuskutečněno z důvodů na straně výboru SV 

 

 

 
 
Zapsala dne:   11. 11. 2019 
Zápis zpracovala: Martina Matušková 
Schválily:   pí Sokolovská a pí Hrabáková 
 
 
Martina Hrabáková v.r.                             Martina Matušková v.r.              Mária Sokolovská v.r. 
  

 


