
SVJ Ostravská 630-637

Zpráva o činnosti kontrolní komise od 3.12.2014 do 14.5.2015

Kontrolní komise pracovala ve složení: Bohuslav Turek, Jindra Martinková, Marie 
Herrmanová, Martina Škvorová, Stanislava Čejnová.

Kontrolní komise se ve výše uvedeném období sešla 6x.

Kontrolní komise zkontrolovala účetní závěrku k 31.12.2014 sestavenou ke dni 
11.2.2015. Výkazy: Rozvaha, Výkaz zistu a ztráty a Příloha  k účetní závěrce za 
rok 2014 byly sestaveny v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb.ve znění pozdějších 
předpisů.

Kontrolní komise kontrolovala uhrazené faktury REVITě-G a.s. Celkem byly 
zaplaceny 4 dílčí faktury v celkové hodnotě 2 259 187,57 Kč bez DPH 
(2 598 tis.Kč vč.DPH).
Faktury odkazují na  Smlouvu o dílo č. 11311175 uzavřenou dne 20.2.2014 mezi 
Revitou-G a.s. A SVJ Ostravská 630-637, zastoupeným panem Širokým a Ing. 
Brožkem. Smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Shromáždění SVJ ze dne 
9.12.2013.
Cena sjednaná ve  smlouvě činí 2 620 014,90 Kč bez DPH (3 013tis.vč DPH).
V části Platební podmínky je ve smlouvě sjednáno: „Přílohou faktur vystavených 
zhotovitelem bude vždy soupis provedených prací a dodávek včetně jejich ocenění (nebude-
li uvedeno přímo v daňovém dokladu) písemně schválený osobou oprávněnou zastupovat 
objednatele ve věcech technických a převzetí díla.“
Kontrolní komise zjistila, že ani u jedné z faktur není přiložena příloha podle 
smlouvy. Komise požádala výbor o předložení požadavaných příloh. Výbor přílohy 
nepředložil.

Komise požádala výbor o předložení zápisů výboru za poslední tři roky. 
Zápisy jsou strohé, bez konkrétních popisů jednání, náležitosti neodpovídají 
náležitostem podle Stanov SVJ Ostravská 630-637 – viz čl.IV. Bod 8 – zejména: 
 8 b) přijatá usnesení,
 8 c) výsledky hlasování členů výboru,
 8 d) námitky členů výboru proti rozhodnutí výboru, kteří požádali o jejich 
zaprotokolování. Zápisy nejsou nikým podepsány. 

Kontrolní komise podporuje kandidaturu Ing.Věry Suché do výboru. 

Kontrolní komise doporučuje shromáždění, aby ve svém usnesení zavázala výbor do 
konce funkčního období (2016)k:

- zajištění dokončení úpravy vchodů a zprovoznění zvonků.
- zajistění čistoty domu a jeho okolí pravidelným, systematickým, soustavným a
  řádným úklidem a údržbou včetně okolí kontejnerů.
- tomu, aby nečinil závažná rozhodnutí vedoucí k  unáhlenému či nerozumnému
  plýtvání finančních prostředků.
- připravě podkladů k rozhodování o rozsáhlejší opravě domu.

V Praze 9  dne 14.5.2015

Za kontrolní komisi: J.Martinková, B.Turek, M.Herrmanová, M.Škvorová, S.Čejnová

 


