
Zápis z jednání Kontrolní komise SVJ Tererova 1355-1356 

ze dne 15.5.2019 

Přítomni: 

Za KK: Ing. Miroslav Kazda – předseda, Vlasta Kallupová – místopředseda,  Kateřina Sentenská – člen  

Host: František Chroust – člen SVJ  

I. Kontrolní komise konstatuje: 

1) Výborem SVJ nebyly poskytnuty informace o řešení požadavků KK dle zápisu z jejího jednání 

ze dne 10.12.2018, a to ani po urgenci zápisem z jednání KK ze dne 12.3.2019, zejména:   

- pro úsporu nákladů na poštovné zřídit datovou schránku a jejím prostřednictvím zajistit 

    komunikaci se státními orgány, zdravotními pojišťovnami a dalšími úřady  

- 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 )  

- poskytnout KK protokol  o předání a převzetí dokumentace od předcházejícího Výboru SVJ 

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

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

   odměn členům Výboru SVJ. 

2) Kontrolní komise ani po dvou měsících neobdržela od Výboru SVJ reakci na kontrolní nález a 

požadavky ze dne 12.3.2019, zejména: 

- stanovisko Výboru SVJ ke zmařené investici 53 tis. Kč  – projektová dokumentace od fy 

  ROLC na průrazy panelů a další postup ve stavebním řízení 

- algoritmus výpočtu podílů členů SVJ na příjmech z pronájmu nemovitostí 

- seznámit Kontrolní komisi s podpisovými právy členů výboru k bankovním účtům SVJ a 

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

3) Kontrolní komise neobdržela od Výboru SVJ reakci na výzvu KK ze dne 12.3.2019, zejména: 

- zajistit proplacení příjmů z pronájmu nemovitostí za rok 2017, 2018 a roky následující 

  jednotlivým členům SVJ 

- zveřejnit na webu SVJ zápis ze schůze Výboru SVJ ze dne 4.2.2019 

4) Výbor SVJ v reakci na záměr KK provádět čtvrtletní kontroly hospodaření požaduje od KK 

stanovení termínu kontroly ( viz bod 12 z 29.4.2019 ), v zápise KK z 12.3.2019 bylo přitom 

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

Výbor SVJ tento termín nepotvrdil. 

II. Kontrolní komise stanovuje náhradní termín čtvrtletní kontroly:  

1) Čtvrtletní kontrola hospodaření SVJ za I.Q.2019 proběhne v prostorách JMM ve středu 

29.5.2019 od 15:00 hod. 

2) V souladu s ust. článku XI. odst. 1) Stanov KK požaduje poskytnutí těchto materiálů: 

- účetnictví SVJ za I.Q.2019 ( tj. veškeré příjmové/výdajové doklady, pokladní knihu, 

přijaté/vydané/zálohové faktury, výpisy z účtů, účetní závěrky ) 

- veškerou smluvní dokumentaci za I.Q.2019, objednávky, smlouvy o dílo, předávací doklady 

  včetně aktuálně platných smluv na úklid v domech 

- technickou dokumentaci případných stavebních úprav domu provedených za I.Q.2019 

- veškerou pracovněprávní agendu za I.Q.2019 

- pro dodatečnou kontrolu některých nesrovnalostí z minulého období i pokladní knihu a 

bankovní výpisy za rok 2018 

To vše samozřejmě s výhradou dalšího upřesnění a doplnění na místě samém. 



 

 

 

III. Kontrolní komise doporučuje Výboru SVJ: 

1) Koordinovat termíny jednotlivých firem, které požadují vstup do bytových jednotek tak, aby 

se pracující uživatelé bytů nemuseli v jednom měsíci opakovaně uvolňovat v pracovní době 

ze zaměstnání ( viz např. PO servis 14.5.2019 a Profitherm  28.5.2019 ) 

2) Umístit na webu SVJ Zprávy kontrolní komise vč. hodnocení Výboru SVJ za uplynulá období 

( zaslány na e-mail Ing. Cenkové dne 15.11.2018 ) 

3) Vybavit nástěnky v jednotlivých domech soupisem a frekvencí nasmlouvaných úklidových 

prací včetně informací, kdo úklid provádí a kdo kontroluje a schvaluje proplácení 

4) Vyjasnit situaci se stavem a dosud provedenými zásahy do střechy objektu ( včetně uplatnění 

záruční doby ), když kontrolní komise byla panem Machurkou donedávna ubezpečována, že 

po nákladných opravách střechy ( viz uhrazené faktury ) je celá střecha již v pořádku 

5) Opravit kód banky u bankovního spojení SVJ zveřejněného na webu ( správně má být 0100 ) 

6) U konkrétních požadavků na opravy závad v domech z podnětu členů SVJ uvádět a 

zveřejňovat závazný termín a odpovědnost za realizaci ( dne 5.3.209 byla hlášena závada : 

„Ve vstupním prostoru domu Tererova 1356/6A a u výtahu jsou poškozené a protečením 

znečištěné stropní obkladové desky“ s tím, že bylo předáno panu Machurkovi, který vše 

opraví v nejbližším možném termínu – výsledek se dosud nedostavil ) 

IV. Kontrolní komise vyzývá Výbor SVJ: 

1) Předložit Kontrolní komisi stanovisko Výboru SVJ ke kontrolnímu nálezu dle zápisu KK ze dne 

12.3.2019 nejpozději do 27.5.2019, v opačném případě svolat mimořádnou schůzi Výboru SVJ 

s Kontrolní komisí SVJ k této problematice v termínu do 30.6.2019. 

2) Na základě opakovaných podnětů od členů SVJ prověřit ve spolupráci s JMM, případně 

s úřadem MČ Praha 11 nájemní smlouvu komerční potravinářské provozovny v přízemí domu 

1354/4 s cílem dosáhnout možnosti jejího ukončení pro mnohaleté stížnosti obyvatel domu 

na zápach a hmyz ( podle neověřených informací  nájemce inzerátem usiluje o předání 

provozovny jinému subjektu )   

3) Zajistit odbornou firmou prověření stavu všech stoupaček včetně větracích šachet u kuchyní 

z důvodu podezření, že došlo v některých bytech k jejich neoprávněnému zaslepení  

4) Stanovit závazný termín pro proplacení příjmů z pronájmu nemovitostí za rok 2017a 2018 

jednotlivým členům SVJ 

5) Zajistit v nejbližším možném termínu vymalování  chodeb v domech ( schváleno 

Shromážděním SVJ již 4.11.2016 v objemu 100 tis. Kč ) 

 

                   Zapsal: Ing. M. Kazda 

           předseda Kontrolní komise SVJ Tererova 1355-1356 

 

 


