
Záznam o kontrole stavu předání dokumentace SV dle Zápisu Kontrolní komise  

Společenství vlastníků TC7 (dále jen KKSV), číslo 01/2020 
 

Dne:   20. 1. 2020, od 18.00 

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

Přítomni: 

KK:   Matušková M. 

Výbor :  Cikhart A., Bechyňová J. 

Správce: Sokolovská M. 

Omluveni:  Sadílková E., Sáčková Z., Hrabáková M. 

 

Pí. Matušková za KKSV provedla Záznam o stavu předání dokumentace SV ke dni 20. 1. 2020, viz. Zápis 

z jednání KKSV s výborem ze dne 10. 12. 2019, ze dne 13. 1. 2020 a dle Usnesení Shromáždění vlastníků 

ze dne 26. 11. 2019. Všem účastníkům jednání byl pro přesnou informaci a orientaci předložen přehled 

o jednáních týkajících se předání dokumentace SV s časovými údaji, kdy bylo o předání jednáno. 

Tabulka=přehled je přílohou záznamu. 

 

Sepsán stav předání nesplněných bodů ze Zápisu 01/2020 KKSV ke dni 20. 1. 2020 v 18.00:  

 

Ad bod 1/ 

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

Předání některých dokumentů proběhlo dne 14. 12. 2019 – kontrola všech dokumentů agendy 

SV – pí. Bechyňová, stav jednotlivých částí: 

 Smlouvy s dodavateli – kontrolováno výborem 

 Revizní zprávy – kontrolováno výborem  

 Výpisy z banky – založené výpisy z BÚ – překontrolováno 

 

● Evidence faktur – nepředáno, bude předáno osobně pí. Sadílkovou do 20. 1. 2020 

Stav dne 20. 1. 2020: nepředáno, není evidence faktur 

 

● Podklady pro autorizaci plateb - nepředáno, předá osobně pí. Sadílková do 20. 1. 2020 

Stav dne 20. 1. 2020: nepředáno, předat rok 2019 - p. Cikhart zajistí s pí. Sadílkovou  

 

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

do 20. 1. 2020, předání panu A. Cikhartovi. Stav pokladny k 31. 12. 2019 byl Výborem SV 

odkontrolováno 

Stav dne 20. 1. 2020: nepředáno, výbor SV většinou hlasů pan Cikhart a pí. Sadílková se dohodli, 

že pokladnu zatím dál povede pí. Sadílková 

 

● Kompletní složky vlastníků – nejsou zpracované a předané, převezme paní Sokolovská ve 

stavu v jakém nyní složky vlastníků jsou 

Výbor zpracuje seznam všech dokumentů ve stavu, v jakém nyní podklady vlastníků jsou. 

Stav dne 20. 1. 2020: nepředáno; správce, pí. Sokolovská, nesouhlasí s touto formou předání. 

Po Výboru SV požaduje zpracování seznamu všech dokumentů ve stavu, v jakém nyní podklady 

složek vlastníků jsou. Tento seznam bude sloužit jako podklad k předání do 31. 1. 2020 

 

● Elektronický přístup (přístup do e-mailu SVTC7) – předán dne 13. 1. 2020. 



 

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

20. 1. 2020 

Stav dne 20. 1. 2020: nepředáno, nebylo zkompletováno 

 

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

Stav dne 20.1.2020: nepředáno, není zkontrolováno výborem 

 

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

nepředáno, bude předáno do 20. 1. 2020 

Stav dne 20. 1. 2020: nepředáno, zkontrolováno výborem 

 

 

Ad bod 2/ 

Kontrola předání kompetencí novým členům orgánů SV 

 

● Vše ostatní bude předáno po zápisu členů do OR a po předání kompletní agendy viz. bod 1 

(do 20. 1. 2020). 

Stav dne 20. 1. 2020  -  nedokončeno, nedokončené předání dne 20. 1. 2020 

 

 

Ad bod 3/ 

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

● 27. 12. 2019 odeslány kompletní dokumenty pro zapsání změn ze Shromáždění  

společenství vlastníků ze dne 26.11.2019  do advokátní kanceláře  RDL (AK RDL) 

 (doporučenou poštou) 

● 10. 1. 2020 – AK RDL převzala zásilku 

● 10. 1. 2020 – AK RDL podala návrh na zapsání změn v OR 

Stav dne 20. 1. 2020 – nedokončeno:  

- podání doručeno AK s chybami,   

- byly nutné opravy a jednání o doplnění podkladů ke vkladu na MS 

- aktuálně je vklad podán na Městském soudu Praha   

- SV stále čeká na zapsání změn 

 

Ad bod 4/ 

Projednání dalších nutných provozních záležitostí SV 

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

smlouva podepsána 

Stav dne 20. 1. 2020: dokumentace SV správci dosud nepředána 

 

 

Zapsala: 20. 1. 2020, Matušková 


