
 

Zápis Kontrolní komise Společenství vlastníků TC7 (dále jen KKSV) 
o stavu předání dokumentace SV s přizvaným výborem SVTC7, č. 01/2020 

 

Dne: 13. 1. 2020, od 17.30 

Místo konání: kancelář SV/BDTC7, Trávníčkova 1773/23, Praha 5 

Přítomni: KKSV: Matušková M., Sáčková Z., Hrabáková M., 

Výbor SV: Cikhart A., Bechyňová J.,  

Správce: Sokolovská M. 

Omluveni: Sadílková E. 

 

1. Kontrola předání dokumentace SV dle Usnesení Shromáždění vlastníků ze dne 26. 11. 2019 

 

Předání proběhlo dne 14. 12. 2019 – kontrola všech dokumentů agendy SV – pí Bechyňová, stav 

jednotlivých částí: 

o Smlouvy s dodavateli – překontrolováno/pí. Bechyňová, pí. Sadílková 

o Revizní zprávy – o překontrolováno, pí. Bechyňová, pí. Sadílková - za výbor SV 2019 by 

měli být u předání oba členové výboru SV, kteří byli ve funkci po celý rok 2019 

o Výpisy z banky – založené výpisy z BÚ - překontrolováno 

o Evidence faktur – nepředáno, bude předáno osobně pí. Sadílkovou do 20.1.2020 

o Podklady pro autorizaci plateb - nepředáno, bude předáno osobně pí. Sadílkovou do 20. 

1. 2020 

o Vedení pokladny a příslušné dokumenty - nepředáno, bude předáno osobně pí. 

Sadílkovou do 20. 1. 2020, pokladnu převezme pan p. Cikhart. Stav pokladny k 31. 12. 

2019 byl Výborem SV odkontrolován 

o Kompletní složky vlastníků – nezpracováno a nepředáno; převezme paní M. Sokolovská 

ve stavu v jakém nyní složky vlastníků jsou 

o Elektronické přístupy (přístup do e-mailu SVTC7) – předáno dne 13. 1. 2020. 

o Zápisy ze Shromáždění včetně příloh a prezenčních listin – nepředáno, bude předáno do 

20. 1. 2020 

o Zápisy ze zasedání Výboru – nepředáno, bude předáno do 20. 1. 2020 

o Vedení veškeré další agendy a dokumentace SV (DPP, evidence čipů, plné moci) – 

nepředáno, bude předáno do 20. 1. 2020 

 

1. Kontrola předání kompetencí novým členům orgánů SV 

o E-mailový přístup předán 13. 1. 2020 

o Vše ostatní bude předáno po zápisu členů do OR a po předání kompletní agendy viz. bod 

1 (do 20. 1. 2020).  

 

2. Kontrola stavu vkladu změn v orgánech SV do OR – v průběhu 

o 27. 12. 2019 kompletní dokumenty odeslány AK RDL (doporučenou poštou) 

o 10. 1. 2020 – AK RDL převzalo zásilku 

o 10. 1. 2020 – AK RDL podalo návrh na zapsání změn v OR 

 

3. Projednání dalších nutných provozních záležitostí SV 



o Shromáždění vlastníků ustanovilo správce, zahájení činnosti správce od 01/2020 – 

pracovní smlouva podepsána 

o Úřední hodiny Výboru SV – první a třetí pondělí v měsíci, od 18.00 – 19.30, kancelář 

otevřena pro veřejnost 

o Rekonstrukce a kontrola rekonstrukcí prováděných v r. 2019 – zajistí Výbor SV do konce 

února 2020 

o KKSV provede kontrolu k rekonstrukcím: 

▪ podkladů týkající se rekonstrukcí dne 9. 3. 2020, 17.30  

▪ vyřešení podnětů k porušování Stanov a Domovního řádu 

Jedná se o rekonstrukce těchto bytů ve vlastnictví členů SV (byty červeně označeny – chybí podklady, 

černě označeny – založeny v šanonu),  

- Trávníčkova 1772 - byt č. 17 

- Trávníčkova 1772 - byt č. 27 

- Trávníčkova 1772 - byt č. 14 

- Trávníčkova 1772 - byt č. 15 

- Trávníčkova 1775 - byt č. 28 

- Trávníčkova 1775 - byt č. 30 

- Trávníčkova 1773 - byt č. 7 

 

Zapsala: 13. 1. 2020, Hrabáková M 

 

Martina Matušková v.r.                         Martina Hrabáková v.r.                          Zuzana Sáčková v.r. 

předseda KKSV                                          člen KKSV                                                 člen KKSV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


