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 Zpráva o činnosti Kontrolní komise za období 11.6.2020 – 29.4.2021  
 

 

Vážení spoluvlastníci, 

 
kontrolní komise se věnovala povinnostem vyplývajících ze stanov Společenství vlastníků. Kontrolní 

komise se účastnila všech oficiálních jednání výboru našeho společenství.  

Kontrolní komise se věnovala kontrole hospodaření a účetní závěrce za rok 2020. Vedením řádného 

účetnictví je dle mandátní smlouvy pověřena správcovská firma IKON spol. s r.o. Při těchto 

kontrolách účetních dokladů a účetní závěrky jsme neshledali žádná závažná pochybení. Po kontrole 

pokladny byly odstraněny drobné nedostatky, prosíme proto o pečlivější zpracování. Na základě 

provedené kontroly doporučuje kontrolní komise účetní závěrku za rok 2020 schválit. 

Členové kontrolní komise se podíleli na přípravě tohoto shromáždění. Byly nám poskytnuty 

dokumenty k jednotlivým bodům programu, se kterými jsme vyjádřili souhlas. 

V roce 2019 bylo ukončeno výběrové řízení na výměnu oken ve společných prostorách našeho 

bytového celku. Výběrové řízení proběhlo řádně a vybrána byla firma VEKRA. Následně byla 

napadena výše cenové nabídky této firmy. Z tohoto důvodu se Výbor usnesl, že výběrové řízení bude 

pokračovat a předloží vlastníkům nabídky firem GRESS a VEKRA k posouzení. Vlastníci v roce 2020 

na základě předložených podkladů vybrali firmu VEKRA se kterou Výbor vstoupil v jednání ohledně 

uzavření smlouvy.  

V roce 2020 byla také provedena výměna vodoměrů teplé vody v bytech vlastníků (uloženo zákonem). 

Výbor SVJ nechal zpracovat projektovou dokumentaci na výměnu vnitřního osvětlení ve všech 

vchodech a po jejím obdržení zahájil přípravu na výběrové řízení. 

Dále byla v tomto roce provedena výměna sekčních uzávěrů vody, tak aby bylo možné uzavírání 

jednotlivých vchodů po sekcích. 

Lze tedy konstatovat, že během své činnosti za dané období roku 2020 neshledala kontrolní 

komise závažná pochybení ze strany Výboru SVJ.  

 

Závěrem bych jménem Kontrolní komise ráda poděkovala všem členům Výboru za jejich 

dosavadní práci ve prospěch našeho společenství vlastníků, kterou i v této pro všechny nelehké 

době odvedli. 
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Předsedkyně kontrolní komise 

 


