
Volba členů kontrolní komise 
 

V listopadu 2021 skončilo pětileté funkční období kontrolní komise. Nyní se snad konečně 

přiblížila chvíle, kdy budou zvoleni tři členové nové kontrolní komise. 
 

Pravidla a způsob volby neznáme, to vše je v rukách současného výboru, který zatím členům 

nic neoznámil (i když jsme jej k tomu již koncem května vyzývali). 

Náš program, se kterým budeme usilovat o přízeň členů, ale známe: 

 plnit to, co kontrolní komisi ukládají stanovy, tj. řešit stížnosti členů na činnost výboru 

(a zamezit tak soudním sporům) a kontrolovat činnost výboru (soulad se zákonem a sta-

novami), 

 tuto svou kontrolní činnost provádět bez nároku na pravidelnou měsíční odměnu 

(2000 Kč na člena), jako je to běžné u kontrolní komise v jiných SVJ (celkové náklady 

na naši komisi nyní činila za její volební období 2000x3x12x5x1,09 = 392 400 Kč). 
 

Dva členové bývalé kontrolní komise (Milan Valíček a Ludmila Hanzíková) usilují o své 

znovuzvolení (zvoleni 2011 a znovu 2016). Členové kontrolní komise, která svou aktivní prací 

protlačila podloudným způsobem do výboru osoby bez vlastnického vztahu k našemu domu! Ti 

mají kontrolovat osoby, se kterými se dlouhá léta družně kamarádili (viz pochvalné poznámky 

o výborné spolupráci s kontrolní komisí v odstupujícím dopise p. Štěrby na konci roku 2018)? 

Protože výbor nereagoval na naši žádost z 28. 3. 2022 o zařazení zrušení pravidelných odměn 

členům kontrolní komise na program shromáždění, usuzujeme, že tito staronoví kandidáti s úzkými 

vztahy k výboru (p. Hanzíková je stále přítomna na všech jeho schůzích) chtějí opět pracovat za 

tuto odměnu. Tito staronoví členové budou hájit zájmy výboru a tuto svou "činnost" si nechají 

zaplatit od členů. Takto to dělali v minulých letech, kdy od členů peníze brali, ale na jejich podněty 

nereagovali, takto to nejspíše budou dělat i nadále. 
 

Protože si myslíme, že zde nebydlící členové výboru nebudou bývalými členy KK dostatečně 

kontrolováni, přihlásili jsme se výboru jako další kandidáti na členy nové kontrolní komise. 

Dosud všechny volby členů výboru, jejich náhradníků a členů kontrolní komise probíhaly pouze 

jako možnost potvrzení či odmítnutí výborem předložených kandidátů. 

Nyní si členové SVJ konečně budou moci vybrat z více možností. 
 

Necháte kontrolovat výbor, jehož většina zde nebydlí a žádný byt nevlastní, jejich dvěma ka-

marády, z nichž jeden zde rovněž nebydlí a žádný byt už nevlastní (p. Valíček už svůj byt prodal)? 

A ještě jim za to budete platit?! 
 

Zvažte prosím svou účast na shromáždění a také to, že pokud dáte svou plnou moc komukoliv 

z výboru nebo bývalé komise, volíte tím tyto bývalé členy KK. Pokud jste jim již plnou moc dali, 

můžete si ji vzít zpět nebo jít na shromáždění a tam hlasovat podle svých zájmů. 
 

V Brně dne 12. 6. 2022 
 

Další podrobnosti na www.stouracova.cz. 
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