
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ SVJ 
 

Datum konání: 3.11. 2021 /středa/ v 16:30 hod 
Místo konání: Kometa Pub 
 
Přítomni za výbor společenství: paní Martínková, pan Hrdlička a pan Zeman 
 
Program schůze: 
 
1) Zahájení  
Schůzi zahájil člen výboru Vendula Martínková, která byla pověřená vedením 
zasedání.  
 
2) Rekapitulace letošních investic a oprav 
- Oprava střechy-klempířské práce = 53 291,- + 4 025,- (zkouška revize) 
 -  Renovace podlahy v 5NP = 44 486,60 vč. DPH  
 -   Drobné opravy = 2 300,- (oprava rozvodu elektromechaniky v zámku vchod) 

+ 6 900,- (výměna fabky vč. nových klíčů) + 2 550,- (instalatérské práce) 
 -   Odprodej sekačky – navýšení FO o 1220 Kč 
 
A činností: 
- založení datové schránky 
- zápis nového člena výboru do OR 
 
3)   Hlasování o úhradě prací za pavlač v 5NP 
Pan Zeman navrhuje úhradu dle smlouvy v plné výši. S tím, že případné reklamace 
a úpravy barevnosti povrchu budeme s realizátorem řešit na jaře roku 2022. 
Hlasování: PRO – 3  PROTI – 0 
Úkol: pan Hrdlička domluví s panem Pliskou případný zápis v předávacím 

protokole o následném postupu 
 
4)  Tvorba rozpočtu na rok 2022 vč. plánu oprav 
Dle aktuálního rozpočtu dlouhodobé zálohy se výbor shodl na těchto opravách: 
- renovace pavlače 1-4 NP (ve dvou letech) 
- výmalba schodišťové chodby 
- odrezení či nátěr okapové lišty v 5NP 
- servis oken  
- oprava vchodového schodu 
- čištění výtahu 
 
Úkol: Pan Zeman vytvoří dokument o navrhovaných opravách na rok 2022 pro 

schůzi Shromáždění. 
 
5) Způsob odečtu vodoměrů v domě – v lednu 2022 
Letos vyzveme všechny vlastníky, aby zaslali fotografie svých vodoměrů a nebude 

se procházet byty. 
Úkol: paní Martínková napíše email všem vlastníkům k 5.1.2022 
 
6) Zhodnocení nabídek na novou pojistku domu  
Výbor se shodl, že je nutné navýšit pojištění domu z 33 mil. na 50 mil. Kč. 
K dnešnímu dni byly předloženy dvě nabídky od společnosti KOOP. 
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Úkol: pan Hrdlička zajistí nabídku od ČPP 
 
7)  Návrh termínů schůze SVJ a body schůze 
Návrh termínů na schůzi – viz pozvánka na schůzi 
Termín schůze je stanoven na 9.12.2021 
Úkol: pozvánku zašle paní Martínková  
  
8) Nová prezenční listina + noví majitelé bytů + popis zvonků 
Během měsíce prosince se budou v domě měnit tři nový majitelé. Nové popisky na zvoncích vytvoříme 
v lednu 2022. 
Úkol: Pan Hrdlička připraví novou prezenční a hlasovací listinu na Shromáždění  
 
9) Optická přípojka CETIN, Cenová nabídka od firmy FIWA, cenová nabídka na instalaci 

solárních panelů 
Úkol:Aktuální stav přípojky CETIN zajistí pan Zeman, Cenovou nabídku od firmy FIWA zajistí pan 

Hrdlička a cenovou nabídku na instalaci solárních panelů zajistí paní Martínková 
 
10) Diskuze 
 
Zápis sepsala Martínková 
Zápis ověřil Hrdlička 


