
Zpráva o činnosti Kontrolní komise SVJ Tererova 1355-1356 ke dni 31.7.2021 

 
 

Kontrolní komise prováděla v letech2020 a 2021 průběžně kontrolu hospodaření SVJ a 

její zástupce se vždy účastnil jednání Výboru  SVJ. 

Nutno konstatovat, že podle výsledků kontrolních zjištění došlo k výraznému zlepšení 

administrativní práce Výboru v jeho novém složení, přestože aktivita jednotlivých 

členů byla nevyvážená a některé úkoly doznávaly značného skluzu. Dílčí nedostatky ve 

schvalování faktur a vedení pokladní knihy se vyskytovaly v minimálním rozsahu. 

Pokus o personální posílení Výboru kooptací jednoho z členů Kontrolní komise se 

nezdařil a personálně oslaben tak zůstal nejen Výbor, ale i Kontrolní komise. Oba 

orgány SVJ je tedy třeba na Shromáždění volbou doplnit. 

Práce Výboru SVJ a stejně tak i práce Kontrolní komise byla značně ztížena 

pandemickou situací a Shromáždění vlastníků s jejich osobní účastí byla vládními 

opatřeními znemožněna. 

Ani tedy nebylo možné realizovat schválený Plán oprav a údržby na roky 2020-21, ale 

dařilo se pouze zabezpečit nezbytnou hospodářskou činnost SVJ a havarijní záležitosti, 

při nichž se však z důvodu nutnosti neodkladného řešení nedařilo dosahovat cenové 

výhodnosti. 

Vyhodnocení stavebně-technického stavu bytového domu z roku 2020 naznačilo 

problémové oblasti, které bude nezbytné v nadcházejícím období rekonstruovat. 

Z toho důvodu také Výbor opakované inicioval hlasování členů SVJ o zvýšení příspěvků 

do fondu oprav k vytvoření finančních zdrojů na budoucí  postupnou revitalizaci 

jednotlivých částí domů. 

Kontrolní komise opětovně doporučuje organizovat Shromáždění vlastníků dvakrát 

ročně, kdy na podzimní schůzi budou Shromáždění předkládány investiční záměry 

s orientačními částkami výdajů, pro schválené akce budou pak vypisována výběrová 

řízení dodavatelů a finální realizace s konkrétní mi rozpočty budou Shromážděním 

schvalovány na jarní schůzi. 

Celkově lze hospodaření SVJ  a práci Výboru SVJ v uplynulém období hodnotit  

pozitivně, poděkovat Výboru SVJ za vyvinuté úsilí ve velmi obtížné době a ocenit, s 

jakou trpělivostí Výbor SVJ reagoval na mnohdy anonymní a neopodstatněné výtky 

některých vlastníků i poněkud zkreslené představy o náplni činnosti členů Výboru SVJ. 

 

Za Kontrolní komisi SVJ Tererova 1355-1356 

Ing. Miroslav Kazda – předseda     

Vlasta Kallupová – místopředseda     


