
Zápis z jednání Kontrolní komise SVJ Tererova 1355-1356 

ze dne 10.12.2018 

Přítomni:  Ing. Miroslav Kazda – předseda  

                   Vlasta Kallupová – místopředseda  

                   Kateřina Sentenská – člen   

I. Kontrolní komise konstatuje: 

1) Výborem SVJ byly ve dnech 14.11. a 22.11.2018 předloženy ke kontrole účetní doklady SVJ za 

     období let 2016-2017 a části roku 2018. 

     Vzhledem k tomu, že však nebyla předložena požadovaná související smluvní dokumentace a 

     protokoly z výběrových řízení na jednotlivé akce, ani nebyl Výborem SVJ dosud navržen  

     termín pro doložení dokumentů, není možné kontrolu hospodaření SVJ dokončit. 

2) Při volbě členů Výboru SVJ na Shromáždění SVJ dne 1.11.2018 nebyla oznámena skutečnost, 

    že panem J. Machurkou navržená kandidátka paní Žaneta Martínková, zvolená místopředsedkyně 

    Výboru SVJ, není vlastníkem bytové jednotky, ale nájemníkem v bytě ve vlastnictví MČ Praha 11. 

3) Na Shromáždění SVJ dne 1.11.2018 byl ke schválení předložen neúplný rozpočet SVJ na rok 2019, 

    který neobsahuje příjmy a výdaje na vlastní správní činnost SVJ vč. odměn členům Výboru SVJ. 

4) V rozporu s příslibem Výboru SVJ nebyly zaslány na e-mailové adresy členů Kontrolní komise 

    zápisy ze Shromáždění SVJ ani ze schůzí Výboru SVJ 

II. Kontrolní komise po Výboru SVJ požaduje:  

1) V náhradním termínu do 10.1.2019 doložit:  

- smluvní dokumentaci k zakázkám za rok 2016, 2017, 2018 (kamerový systém, intercom, čipový 

  systém,  JM Systém, ML. Rolc- partners, Richter, Česká voda), zejména smlouvy o dílo a objednávky  

- technickou dokumentaci, předávací protokoly k zakázkám  

- dokumenty k výběrovým řízením na výše uvedené zakázky, případně doklady o stanovení 

   jednotkové ceny k provedeným pracím   

- projektovou dokumentaci a podklady k výdajovým částkám uhrazeným 8.12.2017 pro fy ROLC - 

  12.172,60 Kč (PD pro nové otvory ) a dále 41.140,- Kč (projektová dokumentace)  

2) Dne 16.1.2019 umožnit kontrolu přijatých faktur a pokladních dokladů za rok 2018 k dokončení 

    částečné kontroly účetních dokladů období roku 2018 

3) Pro úsporu nákladů na poštovné zřídit datovou schránku a jejím prostřednictvím zajistit 

    komunikaci se státními orgány, zdravotními pojišťovnami a dalšími úřady  

4) Aktualizovat výběrová řízení a následná smluvní ujednání na činnosti zajišťované pro SVJ za úhradu 

    přímo či nepřímo funkcionáři Výboru SVJ ( zejména úklid, údržbu a opravy )  

5) Na e-mailové adresy všech členů Kontrolní komise SVJ zaslat: 

- oficiální e- mailové a telefonní kontakty členů Výboru SVJ 

- protokol  o předání a převzetí dokumentace od předcházejícího Výboru SVJ 

- protokol  o hlasování jednotlivých členů SVJ na Shromáždění SVJ dne 1.11.2018 

- informaci o řešení pohledávek za členy SVJ po lhůtě splatnosti 

- pozvánky a zápisy ze schůzí Výboru SVJ a informace z operativních jednání členů Výboru SVJ 

 

                                                                                                           Zapsal: Ing. M. Kazda 


