
 

Zápis Kontrolní komise Společenství vlastníků TC7 (dále jen KKSV) 
o předložení pokladny SVTC7 a dalších bodech agendy SV, s přizvaným Výborem SVTC7, č. 03/2020 

 

Dne: 11. 2. 2020, od 17.00 

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

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

Přizvaný Výbor SV: Cikhart A., Bechyňová J., Sadílková E. 

Přizvaný správce: Sokolovská M. 

 

1. Kontrola pokladny SVTC7 za období kalendářního roku 2019 

a) Všechny prvotní doklady pokladny(originály), které se týkají účetního období roku 2019: 

Stav: Nejsou k dispozici ke kontrole. Návrh z EKO Kopecký na využití sjetiny dokladů a využití 

kopií, které jsou k dispozici v kanceláři SV/BD. Originály pokladních dokladů po dotazu Výboru 

– originály není možné poskytnout z důvodu blokace práce. Zapůjčení originálů bude možné 

v dubnu 2020, po uzavření účetnictví r. 2019. 

Po kontrolním dotazu KKSV – EKO Kopecký odsouhlasil možnost zapůjčení dokladů v délce 

trvání na 2-3 dny. 

 

Originály pokladních dokladů budou poskytnuty dne 25. 2. 2020, od 17.00 hod. k porovnání 

v kanceláři BD/SV – zajistí A. Cikhart. 

 

Kontrola 11. 2. provedena na základě kopií pokladních dokladů za období  

- r. 2019 porovnáním pokladní knihou SV i sjetinou EKO Kopecký – souhlasí, originál bude 

kontrolován. 

- r. 2020 do 28. 1. 2020 porovnáním pokladní knihou SV i sjetinou EKO Kopecký – souhlasí, 

originál bude kontrolován.  

 

b) Všechny prvotní doklady pokladny (originály), které se týkají účetního období roku 2020: 

Dtto stav viz. bod 1a) 

 

c) Všechny příjmové a výdajové doklady 2019 i 2020: 

DTTO stav viz bod 1a) 

 

d) Návaznost pokladny na bankovní výpisy (předložit bankovní výpisy): 

2019 – bez výběru ani vkladu 

2020 – 1 výběr, 30.000,- CZK (z účtu do pokladny 28. 1. 2020), výpis OK, nutná kontrola 

originálu příjmového pokladního dokladu 

 

e) Pokladní kniha – fyzicky i elektronicky – excel 

2019 –  pokladní kniha v excelu – ano máme (fyzicky nemáme). 

2020 –  fyzicky (pomocná evidence) i elektronická pokladní kniha – ano máme. 

 

f) Zápis o provedené inventarizaci pokladny ke dni 31.12.2019.  

Stav pokladny odkontrolován. Odpovídá skutečnosti.  



Kontrola pokladny bude dokončena dne 25.2. 2020 po předložení originálních dokladů. 

 

2. Dotaz KKSV prostřednictvím e-mailu na stav DPP, ze dne 4. 2. 2020: 

Stav: Výbor vypracoval DPP na r. 2020, 3 vyhotovení, na období 01-12/2020, řeší paní 

Bechyňová J. se společností EKO Kopecký. DPP na uvedené období jsou v průběhu 

podepisování. Předpoklad dokončení 15. 2. 2020. 

 

3. Dotaz KKSV na zveřejněné zápisy Výboru SV, ze dne 3. 10. 2019, 21. 12. 2019 a 23. 1. 2020. 

Stav:  

Zápis ze dne 3. 10. 2019 - nedostatky v tomto zápisu budou odstraněny. 

Zápis 21. 12. 2019 – na nedostatky byl Výbor upozorněn a vzal je na vědomí.  

Zápis 23. 1. 2020 (zapsaný 25. 1. 2020) – nedostatky v tomto zápisu budou odstraněny. 

Výbor bude průběžně informovat o stavu oprav KKSV. 

 

4. Dotaz KKSV na výstup jednání s Advokátní kanceláří RDL. 

Stav: Výstup jednání bude zaslán KKSV vč. faktury za poskytnuté služby vč. rozpisu prací. Zajistí 

A. Cikhart do 12. 2. 

 

5. Rezignace 2 členů KKSV: 

- Martina Matušková, předsedkyně KKSV, datum převzetí rezignace 11. 2. 2020, bude 

projednáno dne 25. 2. 2020. 

- Martina Hrabáková, datum převzetí rezignace 11. 2. 2020, bude projednáno dne 25. 2. 

2020. 

 

6. Vstup správce SV – paní Mária Sokolovská, o náplni činnosti a kompetencích jeho funkce. 

      

 

Zapsala: 11. 2. 2020, Hrabáková M. 

 

 

 

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


