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Příloha č.1 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU  
(ZA OBDOBÍ OD 22. 10. 2014 – 13. 10. 2015) 

 

Vážení členové SVJ, 

 

 Výbor vám předkládá zprávu o své činnosti za období od třetího shromáždění vlastníků ze 

dne 22. 10. 2014, až do včerejšího dne 13. 10. 2015. 

 Od prvního shromáždění výbor pokračoval ve svoji práci v plném složení zvolených pěti členů 

výboru. Od posledního shromáždění se výbor schází pravidelně, minimálně 1x za čtrnáct dní.  Za toto 

období se výbor sešel celkem 24x. 

 Činnost výboru v uplynulém období je zjednodušeně rozepsána po jednotlivých měsících. 

 

• 11/2014 
- vyhodnocení ankety týkající se kamerového systému 
- proběhlo předání kamerového systému, elektronického zabezpečovacího a přístupového 

systému a elektronické požární signalizace od městské části 
- výbor s ostatními SVJ podal reklamační dovolání k faktuře firmy INTERCONNECT z důvodu 

neslučitelných a chybných fakturačních údajů v návaznosti na skutečnost 
- proběhlo výběrové řízení pro výměnu vodoměrů a vybrána byla firma Profitherm 
 

• 12/2014 
- proběhla výměna vodoměrů ve všech bytech 
- výbor předal návrhy ke smlouvě s vedlejšími SVJ ohledně vyúčtování nákladů na společnou 

televizní anténu STA  
- výbor řešil s JMM výměnu patních vodoměrů v č.p. 1512 a 1513 
 
• 01/2015 

- probíhá řešení distribuce a evidence čipů převzatých od JMM se sousedními SVJ 
- probíhá řešení nejvýhodnějšího využití kamerového systému 
- proběhla výměna patních vodoměrů v č.p. 1512 a 1513 

 
• 02/2015 

- byla odsouhlasena nabídka firmy Pour servis s.r.o na revizi požární ochrany 
- řešil se problém s elektronickou požární signalizací se sousedními SVJ 
- byla odsouhlasena revize plynu v bytových jednotkách 

 
• 03/2015 

- byl projednán návrh smlouvy všech tří SVJ k poskytovaní servisních služeb pro elektronický 
přístupový systém  

- proběhlo vyklizení společných prostor na chodbách a u sklepních kójí 
- bylo provedeno označení zákazu venčení psů na předzahrádkách 
- probíhá jednání s ostatními SVJ ohledně výběru autonomních hlásičů EPS 



- byl proveden úklid zeleně v okolí domu 
- byla provedena kontrola stavebního úřadu ke změně elektronické požární signalizace za 

autonomní detekci a signalizaci 
- byla podepsána smlouva s ostatními SVJ k poskytování servisních služeb pro přístupový 

systém 
- byla provedena kontrola dokladů účetní závěrky za rok 2014 
 
• 04/2015 

- byla odsouhlasena smlouva na úklid kontejnerového stání s frekvencí 1x týdně a 
s rozúčtováním nákladů na úklid mezi ostatní SVJ 

- ve spolupráci se sousedními SVJ byl proveden výběr hlásičů EPS 
- proběhlo jednání na JMM ohledně platby faktury od spol. INTERCONET 

 
• 05/2015 

- proběhla výměna požárních hlásičů 
- proběhla schůze s ostatními výbory SVJ k řešení společných problémů 
 
• 06/2015 

- proběhla inventura evidence vstupních čipů 
- proběhla schůze s ostatními výbory SVJ k výměně EPS a evidenci čipů 
- byl vybrán statik a projektant firma PLAN PLUS s.r.o. na zjištění stavu a navržení stavebních 

úprav vstupních portálů na jižní straně 
- byl odsouhlasen dodatek smlouvy s firmou Profitherm, týkající se odečítací a rozdělovací 

služby dat do roku 2020 
 
• 07/2015 

- byl projednán průzkum PLAN PLUS s.r.o. týkající se stavu portálů na jižní straně vchodů 1504 
– 1514, který bude podkladem pro jejich opravu  

 

• 08/2015 

- termín shromáždění vlastníků byl stanoven na 14. 10. 2015  
- na základě sond provedených firmou PLAN PLUS s.r.o. bylo navrženo několik možných řešení 

pro opravu portálů na jižní straně 
- na schůzi s ostatními SVJ byly řešeny varianty oprav vstupních portálů 
 

• 09/2015 
- byla odsouhlasena výše odměny za rok 2015 pro kontrolní komisi  
- v součinnosti s členy výboru byla provedena kontrola povinných odvodů pro PSSZ 
- probíhá příprava shromáždění vlastníků 

 
 

 

Za výbor SVJ: Dalibor Čihák, předseda SVJ 


