
Zápis z jednání Kontrolní komise SVJ Tererova 1355-1356  

ze dne 11. 10. 2021 

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

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

    Mgr. Aneta Biskupová, DiS. (tel.: 732 468 374, an.biskupova@email.cz)  

 

Jediným bodem programu schůze kontrolní komise byla kontrola dokumentace shromáždění 

konaného dne 14. 09. 2021, včetně provedení kontroly hlasování na shromáždění, sčítacích 

protokolů a doložených plných mocí.  

 

Kontrolní komise v rámci provedené kontroly zjistila následující nedostatky:  

- při kontrole prezenční listiny ze shromáždění SVJ konaného dne 14. 09. 2021 (dále jen 

„prezenční listina“) byly zjištěny matoucí údaje - u č. 90 a č. 135. Z prezenční listiny 

není patrné, zda se jedná o platný podpis vlastníka či o omyl neboť dle protokolu o 

hlasování na shromáždění SVJ konaném dne 14. 09. 2021 je vykázána nepřítomnost,  

- v souvislosti s prezenční listinou byly odhaleny další matoucí skutečnosti, kdy na 

prezenční listině u č. 69, č. 91, č. 109 a č. 132 je u každého spoluvlastníka uveden plný 

podíl (např. 601) a není zaznamenáno rozdělení dle podílů (např. 50% podíl),  

- další bod, jenž byl v souvislosti s prezenční listinou vyhodnocen jako matoucí je 

uvedení č. 109 na prezenční listině 2x,  

- byly zjištěny nedostatky při vyplňování plných mocí vlastníky bytů – v některých 

předložených plných mocí chyběly údaje vztahující se k identifikaci bytové jednotky, 

za kterou je hlasováno (jmenovitě dle pořadového čísla z prezenční listiny -> č. 15, 

č. 77, č. 96, č. 103). 

Na závěr byla Kontrolní komise seznámena se Zápisem ze zasedání shromáždění Společenství 

vlastníků jednotek Tererova 1355–1356, jež se konalo ve čtvrtek 14.9.2021 od 18.00 hod v 

jídelně ZŠ Ke Kateřinkám 1400, Praha 11, a bez připomínek jej vzala na vědomí.  

Termín další schůze kontrolní komise je plánován na 26. 10. 2021 – bodem schůze KK bude 

kontrola účetních dokladů a ostatních dokumentů za rok 2021.  

V Praze dne 12. 10. 2021  

Za KK zapsala: Mgr. Aneta Biskupová, DiS.  

Za KK schválil: Ing. Miroslav Kazda    
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