
Zpráva Dozorčí rady za rok 2014 
 

 

Dozorčí rada kontrolovala průběžně celý rok chod společenství. Nebyla nalezena žádná 

vážná pochybení, na jejichž základě by mohlo být SVJ postihováno třetí stranou. 

Kontrola finančních toků probíhá tak, že se kontrolují příjemci financí a jsou vznášeny 

dotazy na platby, které nejsou obvyklé. Současně proběhla kontrola odměňování členů 

výborů především při vedení kanceláře. Průměrná měsíční částka vynaložená na 

administrativu, nepřekročila stanovený limit daný shromážděním, což je platba vlastníků 

na správu SVJ. 

  

Při havárii vodovodního řadu postupoval výbor rychle a flexibilně. Byly poptány firmy na 

rychlou opravu potrubí plus výkopové práce. Výkopové práce dělal nakonec bagr, který 

byl poblíž, neboť především v tuto chvíli šlo o to, co nejdříve zprovoznit chod kotelny. 

Jednání s pojišťovnou a PVK proběhly zdárně. Komunikace mezi výborem a subjekty 

byla intenzivní. DR prověřila možnosti proplacení uniklé vody, bohužel bylo zjištěno, že 

žádná pojišťovna uniklé médium nepojišťuje. Pojišťují se pouze škody vzniklé uniklým 

médiem. 

  

Poptávky a výběrová řízení probíhají v rámci stanov a schopností výboru a dialogem 

výběrových komisí. DR se zaměřila především na kontrolu podání poptávek. Vždy bylo 

doručeno několik nabídek pro porovnání. Dialogem se určily priority porovnání nabídek a 

to tak, že budou vybírány nabídky, u kterých bude vztah mezi cenou a výkonem 

optimální, neboť nejlevnější nabídka nemusí být z dlouhodobého hlediska vždy 

nejvýhodnější. 

  

Stanovami a organizačním řádem SVJ se výbor a DR bude zabývat v následujícím roce. 

Do konce příštího roku musí být upraveny dokumenty dle NOZ. Při minulém 

shromáždění byli vyzváni vlastníci, aby podali své návrhy na znění článků stanov a 

organizačního řádu a podíleli se na vzniku nových.  

Budeme rádi, pokud někdo podá návrhy na stanovy a organizační řád. Záměrem je 

zjednodušení obou dokumentů a jejich zpřesnění. Pokud to bude možné, chtěli bychom i 

zjednodušit vedeni finančních prostředků. 

. 

 Dalším problémem je pronajímání bytů. Většina majitelů se nezajímá o dění ve 

společenství. Řada pronajímatelů pravděpodobně ani netuší, co se v jejich bytech děje a 

kolik lidí tam ve skutečnosti bydlí. Přitom poplatky za služby (TUV,V, odvoz odpadků) se 

ze zákona počítají podle počtu členů domácnosti., Pokud v bytě přebývá osoba po 

souhrnou dobu déle jak tři měsíce v roce, je povinnost majitele bytu ji nahlásit jako 

dalšího člena domácnosti. S tím se ale samozřejmě zvednou všechny následující výdaje, 

které se účtují podle počtu osob.  
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