
Společenství vlastníků jednotek Jeseniova 2852 

 

Zpráva kontrolní komise za rok 2016 

 

 

Kontrolní komise 

 

Kontrolní komise byla ustanovena na základě usnesení shromáždění SVJ ze dne 14. 5. 2013 a 

má tři členy, kterými jsou: Vít Šlechta, Regina Filipová Fuchsová, Zuzana Vostalová 

(předseda). 

Členové společenství mohou Kontrolní komisi kontaktovat prostřednictvím webových stránek 

sdružení. 

Komise provádí kontrolní činnost podle stanov společenství, v mezidobí průběžně sledovala 

činnost výboru SVJ, pro svou práci využívá osobní setkání nejméně jednou ročně a 

elektronickou komunikaci podle potřeby. 

 

Zpráva o činnosti Výboru 

 

Ke dni jednání Kontrolní komise 19.6.2017 byla Výroční zpráva o činnosti Výboru 

předložena Kontrolní komisi, nicméně nebyla zveřejněna na stránkách Společenství. 

Z aktivit Výboru v roce 2016 vyplývá, že plní své povinnosti a řeší aktuální problémy. 

Kontrolní komise zejména oceňuje aktivity Výboru v oblasti deklarovaného schvalování 

dodavatelských faktur a řešení sporných částek a hledání úspor u dodavatelů energií (plyn). 

Podle bodu IV.3 odstavec 6 a 8  Stanov se má Výbor scházet nejméně jednou za čtvrtletí a 

zápisy mají být zveřejněny na stránkách Společenství. Zároveň by měla být Kontrolní komise 

informována o termínu zasedání (což se v jednom případě stalo).  Kontrolní komise 

doporučuje těchto nástrojů využívat. 

Kontrolní komise opět doporučuje zveřejnit na stránkách SVJ smlouvu se správcem, aby 

vlastníci měli přehled o povinnostech zahrnutých v měsíčních platbách a mohli eventuálně 

upozornit včas na nedostatky. 

 

Kontrolní komise konstatovala spokojenost s celkovým dosavadním fungováním výboru SVJ. 

 

Shromáždění SVJ 2017 

¨ 

Kontrolní komise upozorňuje, že dle stanov by se měly dodržet všechny formální náležitosti 

svolání shromáždění SVJ. Žádáme Výbor o upozornění správce, pokud shromáždění svolává, 

aby tak činil v souladu se stanovami, zejména s body: 

- IV.1 (4) termín svolání a způsob doručení členům Společenství 

- IV.1 (5) podklady k nejdůležitějším bodům, zejména ke schválení účetní uzávěrky 

(Členové by je měli mít k dispozici spolu s pozvánkou na Shromáždění) 

 

Pro komunikaci s členy Společenství a zveřejnění relevantních podkladů doporučujeme opět 

využívat stránky Společenství: www.jeseniova2852.cz. 

 

V pozvánce je uveden pouze následující bod ke schválení: 

 

Hlasování o schválení účetní uzávěrky SVJ za rok 2016  

 



Kontrolní komise zkontrolovala předložené účetní a jiné doklady a konstatovala, že 

neshledává žádné závažné nedostatky. Za účelem zvýšení transparentnosti hospodaření 

Sdružení doporučuje Kontrolní komise Výboru se dohodnout se správcem na opětovném 

vyvěšování veškerých faktur na stránkách Sdružení. 

 

 

V Praze dne 19.6.2017 


