
PROTOKOL ZE SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ KONTROLNÍ KOMISE A VÝBORU SVJ 

ze dne 14.11.2018 konaný v zasedací místnosti JMM a.s.  

na adrese Tererova 1356/6a, 149 00 Praha 4 - Chodov 

 

Přítomni za KK:  Ing. Kazda, K. Sentenská (zastoupena na základě PM Mgr. Lucií Diasovou 

Vejvodovou), V. Kallupová (zastoupena na základě PM JUDr. Vlastiborem 

Vejvodou) 

Přítomni za výbor SVJ:   J. Machurka, Ž. Martínková, zástupce JMM a.s. (J. Kozman, Mgr. J. Lapáček) 

Program: 1) seznámení členů KK s průběhem ustavující schůze výboru SVJ ze dne 

12.11.2018 a s průběhem volby 

 Členové KK byli seznámeni s průběhem ustavující schůze nově zvoleného 

výboru, nominacemi vycházejícími ze síly mandátu dané shromážděním 

vlastníku, kdy na předsedkyni byla nominována paní Martínková, jež se 

nominace vzdala ve prospěch pana Machurky. Tento byl následně jednomyslně 

zvolen novým předsedou, paní Martínková místopředsedkyní SVJ. 

 2) poučení členů KK a jejich zástupců o tom, že v rámci ochrany osobních údajů 

přejímají veškerou odpovědnost za jejich případné zneužití, pokud by došlo 

k úniku informací v rámci pořizování záznamů v průběhu kontrolní činnosti KK, 

s tím členové KK vyslovili výslovný souhlas s přijmutím této odpovědnosti. 

 3) Přezkum obsahu účetnictví SVJ Tererova č.p. 1355-1356 za roky 2016-2018. 

 Z diskuze vyplynul požadavek, jež si přítomní schválili, že podněty, jež vyplynou 

z provedené kontroly, budou předloženy výboru SVJ v písemné podobě k tomu, 

aby přezkoumal jejich důvodnost a přijal případná nápravná opatření dle 

doporučení KK. 

Zasedání kontrolní komise bylo z provozně kapacitních důvodů přerušeno do 22.11.2018, kdy ve 

14:00 bylo přerušené jednání obnoveno. V jeho rámci zazněly mj. požadavky na stanovení termínu 

předání a převzetí agendy předchozích výborů na ten současný, zároveň členové KK požadovali 

v návaznosti na předání a převzetí smluvních podkladů seznámení s nimi. 

Závěrem bylo konstatováno, že členové KK jsou zváni na schůzi výboru dne 3.12.2018 v 17:00 

v prostorách JMM a.s. 

 

Zapsal: Mgr. Jakub Lapáček 


