
  

 
 

 

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

 

                  Zápis z jednání výboru SVJ č. 5/2014 

Datum: 26.3.2014 

Přítomni: Dalibor Čihák, Josef Brzák, Lenka Karbanová,  Dagmar Nováková  

Omluveni:                 Jiří Bouček              

Úkoly z minulých jednání:  úkoly byly splněny 

Program: úkoly jsou podtrženy 

1)  Oprava elektroinstalací v suterénu a na chodbách bude probíhat od 
31.3.2014 do konce května 2014, dodavatelem byla vybrána firma ve 
výběrovém řízení Duoelektro s.r.o., předání staveniště zajistí předseda SVJ 
dne 28.3.2014 v 10:00 hodin. (předání klíčů a vstupního čipu, založení 
stavebního deníku) 

2) Opravu VZT (vzduchotechnika) bude provádět vybraná firma ve výběrovém 
řízení firma Termotech Praha s.r.o. v termínu od 26.3.2014 do 5.4.2014, 
předání staveniště zajistí předseda SVJ dne 26.3.2014. (předání klíčů a 
vstupního čipu, založení stavebního deníku) 

3) Oprava suterénu bude probíhat v měsících 04-05/2014 vybranou firmou ve 
výběrovém řízení Termotech Praha s.r.o., předání staveniště zajistí předseda 
SVJ v průběhu 14. týdne 2014. (předání klíčů a vstupního čipu, založení 
stavebního deníku) 

4) Naše SVJ obdrželo poslední přefakturaci za popelnice v roce 2013 za 1 kus 
velkoobjemové nádoby, která byla fakturována za 1.čtvrtletí, před rozdělením 
bloku 1504 – 1514 na 3 SVJ. Tento celý blok disponoval 12 kusy odpadních 
nádob. V rámci snadnějšího rozdělení 4 – 4 – 3 kusy byla jedna nádoba 
odebrána. Toto se uskutečnilo až v únoru 2013. Náklady za 1 kus za leden 
2013 se rozpočítal dle počtu vchodů pro SVJ. Tímto by měla být celá 
záležitost definitivně vyřešena. 

5) Lenka Karbanová byla pověřena, aby dojednala schůzku s fy Profitherm, která 
naše SVJ oslovila za účelem prezentování cenové nabídky na výměnu 
bytových vodoměrů. Výbor SVJ navrhl termín 8.4. 2014  v 19 hodin. Jednatel 
fy Profitherm souhlasil. 

6) J. Bouček aj.Brzák upraví provozní údaje ve vývěsných skříňkách- 
7) Přišla nabídka od plynaře p.Langra, předseda SVJ zjistí, jak nabídku řeší 

ostatní SVJ. Jedná se o revize a podobné předepsané úkony.  
 
 

 

 

      Příští schůze výboru:  8.4. 2014  v 18.00 hodin          

            Zapsala: Dagmar Nováková  


