
  

 
 

 

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

 

                  Zápis z jednání výboru SVJ č. 25-2013 

Datum: 8.10.2013 

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

                              Dagmar Nováková , kontrolní komise: Miloslava Smoláková 

Omluveni:            100% účast 

Úkoly z minulých jednání: splněny 

Na schůzi se dostavil p. Roubal(1513 byt 35) ohledně stavu řešení jeho stížnosti na 

hluk ze zařízení společnosti AIM. Předseda D. Čihák mu sdělil, že je projednávání 

v chodu. 

Program: úkoly podtrženy 

1. L.Karbanová dostala podklady pro vyplacení odměn členům výboru a s JMM 

provede výplaty. 

2. D, Nováková zašle všem členům zápis z jednání výboru SVJ č.23-2013. 

3. D.Nováková upraví zápis ze shromáždění podle zápisu o hlasování od p.Ulče. 

4. J.Brzák zajistí s p.Ulčem 3 kusy „Domovního řádu“ ve folii.Domovní řád bude 

vyvěšen na vývěsce v jednotlivých vchodech. Bude zapotřebí pořídit druhou 

vývěsní skříňku. 

5. D.Čihák dostal od p.Ulče a p.Korbela dokumentaci regenerace 1504 – 1514. 

Bude jednání s p.Rýdlem a pí. Holešovskou. 

6. Do pátku 11.9. musí D.Čihák dostat klíče od všech vstupů a střech. 

7. Seznámení s prohlášením plátce poplatku. Od 1.7. jsou 3 nádoby a 3x týdně 

se vyváží popelnice na směsný odpad. 

8. Seznam zájemců o pronájem sklepních prostor a klíče od nich předá D.Čihák 

J.Boučkovi.Zájemci se vloží se do plánku.  J. Bouček svolá zájemce na 

prohlídku, připraví provozní řád prostor včetně pasportizace technických 

zařízení. Případné půlení sklípku se provede mřížovým způsobem. 

9. J.Brzák zavedl evidenci výměny žárovek ve společných prostorách domů. 

10. Přístupové heslo na stránky JMM má každý vlastník na svém výpočtovém 

listě. Členové výboru mají další přístupové heslo. 
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11. Problém  v domě 1513, byt 23: nevíme, kdo je vlastník nebo obyvatel. V domě 

1514 v 11.patře jsou delší dobu odloženy 3 kusy dveří. Bude se řešit do pátku 

s p.Voborníkem, když se to nezdaří s p. Korbelem. 

 

Příští schůze bude 22.10.2013 v 18 hodin 

 

 

 

 

           Zapsala: Dagmar Nováková 


