
Zápis z jednání Kontrolní komise SVJ Tererova 1355-1356 

ze dne 12.3.2019 

Přítomni: Ing. Miroslav Kazda – předseda  ( tel. 724 483 580, miroslav.kazda@seznam.cz ) 

                  Vlasta Kallupová – místopředseda  ( tel. 607 252 669, vlasta.kallupova@seznam.cz ) 

                  Kateřina Sentenská – člen  ( tel. 773 301 026, katerinasent@seznam.cz ) 

I. Kontrolní komise konstatuje: 

1) Výborem SVJ byly předloženy ke kontrole hospodaření SVJ účetní doklady SVJ za 

 období let 2016-2018 a disponibilní smluvní dokumentace, objednávky a předávací 

protokoly. Vzhledem k tomu, že se při kontrole vyskytly některé nejasnosti ( duplicitní 

faktury, nesoulad v datech některých pokladních operací ) bude nezbytné ještě znovu 

překontrolovat bankovní výpisy a pokladní knihu. 

2) Kontrolní komise neobdržela od Výboru SVJ reakci na požadavky ze dne 10.12.2018, zejména:  

 - doplnění rozpočtu SVJ na rok 2019 o příjmy a výdaje na vlastní správní činnost SVJ včetně 

   odměn členům Výboru SVJ. 

 - zřízení datové schránky a jejím prostřednictvím zajištění bezplatné komunikace se státními 

   orgány, zdravotními pojišťovnami a dalšími úřady pro úsporu poštovních výdajů 

- aktualizaci výběrových řízení a následných smluvních ujednání na činnosti zajišťované pro 

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

- protokol  o předání a převzetí dokumentace od předcházejícího Výboru SVJ 

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

 

II. Kontrolní komise vydává kontrolní nález: 

1) Není k dispozici smlouva na provádění úklidu v roce 2017 s paní Jarmilou Lehnerovou  

2) Výdaje na projektovou dokumentaci na prořezání nových prostupů v panelových stěnách 

domu 1356/6 uhrazené 8.12.2017 pro fy ROLC ve výši  53 tis. Kč, které nebyly nikdy 

Shromážděním schváleny, je třeba pokládat za zmařenou investici. Výbor SVJ v té době 

neoprávněně vystavil objednávku a zplnomocnil pana Rolce k zajištění stavebního povolení, 

které je aktuálně z neznámých důvodů pouze pozastaveno. 

3) Oprava opláštění strojoven výtahu byla na rok 2017 plánována ve výši 120 tis. Kč, včetně 

protipožárního zateplení výtahové šachty bylo skutečné uhrazeno pro fy ROLC 219 tis. Kč 

4) Výdaje na zateplení střešní atiky byly na rok 2017 plánovány nejprve ve výši 680 tis. Kč a 

následně včetně spádování a dilatace Shromážděním schváleny ve výši 750 tis. Kč, skutečně 

vyčerpáno bylo 817 tis. Kč. 

5) Výdaje na výměnu domovního komunikačního systému ( INTERCOM ) byly schváleny ve výši 

250 tis. Kč, vyčerpáno bylo 347 tis. Kč 

6) Zavedení čipových klíčů bylo schváleno ve výši 200 tis. Kč, vyčerpáno bylo 225 tis. Kč 

7) Instalování kamerového systému bylo schváleno ve výši 220 tis. Kč, vyčerpáno bylo 238 tis. Kč 

8) Rozpočet výdajů na opravu a čištění severní fasády včetně průčelí meziročně narůstá o 100 

tis. Kč ( plán 2017 – 160 tis. Kč, plán 2018 – 260 tis. Kč, plán 2019 – 360 tis. Kč ) 

9) Značné prostředky byly čerpány na Shromážděním nikdy neschválené akce: 

- nátěry sklepních chodeb firmou pana Machurky – 121 tis. Kč 

- oprava WC v suterénu  ( p. Machurka ) – 91 tis. Kč 

- odstranění závad po elektrorevizi  ( p. Machurka ) – 63 tis. Kč 
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- nové kryty v elektrorozvaděčích ( p. Machurka ) – 23 tis. Kč 

- kontrola nouzového osvětlení (p. Machurka) – 16 tis. Kč 

- opravy ventilátorů LAMANCO v bytech ( č. 45 – 12 tis. Kč, č. 46 – 5 tis. Kč, č. 126 – 12 tis. Kč)  

10) Překračování rozpočtovaných částek a neplánované akce za sledované období činí celkem cca 

750 tis. Kč tj. cca 4,5 tis. Kč na bytovou jednotku 

 

III. Kontrolní komise po Výboru SVJ požaduje v termínu do 15.4.2019:  

1)  Stanovisko Výboru SVJ ke zmařené investici 53 tis. Kč  – projektová dokumentace od fy ROLC 

 na průrazy panelů a další postup ve stavebním řízení  

2)  Doložit nabídku na akci p. Machurky – Odstranění závad po elektrorevizi  ( fa 63 tis. Kč )  

3)  Doložit výběrové řízení na zakázku výměny 100 ks ventilů 

4)  Vysvětlit příčiny o 4 měsíce opožděného zápisu nového složení Výboru SVJ do veřejného 

 rejstříku 

5) Předložit algoritmus výpočtu podílů členů SVJ na příjmech z pronájmu nemovitostí 

6) Seznámit Kontrolní komisi s podpisovými právy členů výboru k bankovním účtům SVJ a 

pravomocemi k procesům nakládání s finančními prostředky SVJ vč. internetového přístupu. 

 

IV. Kontrolní komise vyzývá Výbor SVJ: 

1)   Zajistit proplacení příjmů z pronájmu nemovitostí za rok 2017, 2018 a roky následující 

      jednotlivým členům SVJ, neboť pravidla pro hospodaření SVJ a související účetní předpisy 

      stanoví, že nájemné z pronájmu společných částí domu není příjmem SVJ, ale je příjmem 

      vlastníků a musí být vyplaceno jednotlivým členům společenství.  

      Není v kompetenci Shromáždění SVJ tyto předpisy měnit. 

     Na vybudování 22 komor bylo z prostředků již jednou vybraných od vlastníků utraceno 

     350 tis. Kč, plánovaná částka na 25 komor byla přitom ve výši 310 tis. Kč. 

     Samotná realizace výstavby komor nebyla Shromážděním SVJ nikdy schválena ani nebyla 

     doplněna příslušnou změnou prohlášení vlastníka o změně užívání společných nebytových 

     prostor. 

     Ke slibovaným úsporám za úklid chodeb při zmenšení jejich plochy vlivem oddělení komor 

     nikdy nedošlo. Osvětlení komor je napojeno na společnou elektřinu chodeb a je tedy hrazeno 

     všemi obyvateli domů. Pravidla o pronájmu komor vydaná Výbor SVJ nejsou dodržována a 

     vlastníkům bytů na stejné chodbě není využívání komor umožněno. 

     Potřeba prostředků na další opravy by měla vést Výbor SVJ spíše k hospodárnému nakládání s 

     fondem oprav, důslednému uplatňování výběrových řízení  a zamezení soustavného 

     překračování schválených výdajů na jednotlivé akce.  

2) Umožnit kontrolní komisi pravidelné čtvrtletní kontroly hospodaření, tj. čtvrtletně předkládat  

    ke kontrole nové smlouvy, objednávky, faktury, výběrová řízení, bankovní výpisy a pokladnu. 

    Za I.Q.2019 zajistit v prostorách JMM předložení dokladů dne 15.5.2019. 

3) Umisťovat na web SVJ zápisy ze schůzí Výboru SVJ bezprostředně po jejich uskutečnění 

     ( zápis z února 2019 dosud nezveřejněn )                                                                                        

                   Zapsal: Ing. M. Kazda 

           předseda Kontrolní komise SVJ Tererova 1355-1356 


