
  

 
 

 

Společenství vlastníků jednotek 
Křejpského 1512-1513-1514 
Křejpského 1514/17, 14900 Praha 4 
IČ: 248 54 123 

 

                  Zápis z jednání výboru SVJ č. 3/2014 

Datum: 25.2.2014 

Přítomni: Dalibor Čihák, Josef Brzák, Lenka Karbanová, Jiří Bouček 

                                   Dagmar Nováková                

Úkoly z minulých jednání:  úkoly byly splněny 

Program:  

1. D. Čihák předložil výboru zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na  Opravu VZT 

(vzduchotechniky) na střeše a na Opravy suterénu bytového domu Křejpského 1512-

1513-1514. Výběrové řízení bylo vyhodnoceno podle zadávacích kritérií (cena, 

termín, záruky), jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána firma  Termotech Praha 

s.r.o., kterou výbor odsouhlasil. Námitka, že tato firma nedokončila opravu oken byla 

vyvrácena skutečností, že se musí složitě shánět potřebné díly, neboť se jedná o 

starší typ oken (ověřeno u dodavatele náhradních dílů – je pouze jeden centrální 

sklad pro náhradní díly tohoto typu – závoz je prováděn z Německa a ve velkých 

objemech než je nutno kupovat pro naše potřeby). Cena za Opravu VZT je 290 774,-

Kč se zárukou 7 let. Oprava proběhne v termínu od 25.3. do 5.4. Cena za Opravu 

suterénu je 364 597,-Kč se zárukou 7 let. Oprava proběhne od 1.4. do 30.5. Na 

opravu elektro rozvodů ve sklepních prostorech, osvětlení schodiště a chodeb byla 

vybrána firma Duoelektro s.r.o s nabídkou v ceně 343 198,-Kč (jedno kritérium a to 

cena). Oprava proběhne od 15.-21. března do konce dubna 2014. 

2. Úklid společných prostor ve všech třech vchodech bude od 1.3. 2014 provádět paní 

Hrindová na živnostenský list. Předala nám fakturu zakoupených čistících prostředků 

v ceně 1 134 Kč, která jí byla proplacena z pokladny. Pan Voborník byl požádán o 

zajištění a předání čipů a klíčů od úklidové služby SUTA. 

3. Při žádosti nájemníků o zabrání chodby před bytem je potřeba souhlas Shromáždění 

vlastníků a stavební povolení. Cena za takto zabrané prostory musí být rovněž 

odsouhlasena Shromážděním a  dále musí být přepracováno Prohlášení vlastníka. 

4. Pro plánované kácení zeleně pí. Holešovská zajistí kontejnery s p. Malečkem. Dále 

D.Čihák zajistí povolení na zábor parkování. Kácení proběhne o víkendu 22.3. od 

7.00 hodin do 18.00 hodin a 23.3. od 7.00 do 12.00 hodin. Příští týden bude známa 

cena za zábory. K novému osázení budou použity buxusy a sakury. 
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5. První verzi hlasovací ankety o využití kamer a záznamové techniky je třeba 

přepracovat. D. Čihák anketu přeformuluje a projedná s ostatními SVJ do konce 

týdne.  

6. Výbor obdržel fakturu jako přefakturaci za odběr vody, TUV– 2 reklamací za rok 2012 

od MČ P-11. Lenka Karbanová stanovisko výboru zaslala na JMM v tomto znění: 

Vážení, v příloze vám vracíme tuto přefakturaci za rok 2012 s tím, že výbor SVJ 

100% hlasů  na své schůzi 25.2.2014  vyjádřil nesouhlas. Jako zdůvodnění je zde  

fakt, že vyrovnání s MČ Prahy 11 již proběhlo v roce 2013 a na ostatní už  nebudeme 

brát zřetel. Nesouhlasíme ani s tím, že se tyto náklady mají projevit ve vyúčtování 

roku 2013 pro jednotlivce. 

7. L. Karbanová hodnotila stav  převzetí Potvrzení  o příjmech z pronájmu nebytových 

 prostor pro  vlastníky bytových jednotek. Lidé nečtou upozornění ve vývěsných 

skříňkách, ignorují žádosti o dalším termínu  k převzetí. Kdo se ve vyhlášených 

termínech k převzetí  nedostavil, dostal 26.2.2014  písemnost do schránky.Tímto je 

povinnost SVJ splněna. 

8. J. Brzák dokončil přehled sklepů a jejich majitelů. Malé nesrovnalosti se budou řešit. 

Dále upozornil na nutnost opravy bezpečnostních protiskluzových pásků na 

schodištích v přízemích a 1. patrech bytového domu. 

 

 

 

 

      Příští schůze výboru:  11.3. 2014  v 18.00 hodin          

            Zapsala: Dagmar Nováková  


