




SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK KŘEJPSKÉHO 1512-1513-1514 

Křejpského 1514/17, 149 00 Praha 4 – Chodov 

IČ: 248 54 123 DIČ:  248 54 123 

Příloha č.1 

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU  
(ZA OBDOBÍ OD 25.9.2013 – 22.10.2014) 

 

Vážení členové SVJ, 

 

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

dne 25.9.2013, až do včerejšího dne 21.10.2014. 

 Od druhého shromáždění výbor pokračoval ve svoji práci v plném složení zvolených 5ti členů 

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

za toto období se  výbor sešel celkem 26x. 

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

• 10/2013  
- příprava pronájmu prostor v 1PP 
- zaměření a pasportizace suterénu 
- příprava nájemních smluv na prostory v 1PP 
 

• 11/2013 
- příprava změny firmy zajišťující úklid  
- podpis nové smlouvy na ostrahu s Grifinem  (nově rozúčtování podle bytů) 
- projednání  kácení a výsadba nových stromů na odboru životního prostředí 
 

• 12/2013 
- jednání s ředitelem firmy A1M 
- provádí se údržba a opravy oken dle plánu oprav 
- uzavření smlouvy na údržbu zeleně s firmou Maleček  
- jednání s uchazečkami o úklid 
- odsouhlasení dodatku  č.1 k mandátní smlouvě na snížení odměny JMM za správu na 150Kč 
- jednání s televizí Prima ohledně natáčení v domě 
 

• 01/2014 
- odsouhlasení smlouvy se společností CORE PRODUCTION na natáčení Cest domů  
- místní šetření s odborem životního prostředí ohledně kácení stromů 
- výběr paní Hrindové na úklid domu 
- příprava podkladů na opravu střechy a vzduchotechniky na střeše 
- příprava rekonstrukce suterénu 

 

• 02/2014 
- vyhodnocení nabídek a výběr dodavatelů na opravu střechy, vzduchotechniky, suterénu a 

osvětlení v suterénu a na schodišti 
- výběr stromů a keřů pro nové vysázení 
- pasportizace sklepních kójí 

 
 



• 03/2014 
- revizní komise provedla kontrolu účetnictví za rok 2013 
- řešení reklamace vyúčtování za rok 2012 
- předložení daňového přiznání za rok 2013 
 

• 04/2014 
- dozor při opravách střechy, VZT, suterénu a osvětlení 
- jednání se zástupcem firmy Profitherm ohledně výměny vodoměrů v roce 2015 

 

• 05/2014 
- řešení problémů s vyúčtováním, přezkoumání patního měřidla (rozdíl cca37%) 
- účast na semináři k problematice EPS (pan Brzák) 
- řešení úprav zeleně s panem Malečkem 
 

• 06/2014 
- poptávka na opravu nouzových osvětlení 
- řešení problematiky EZS, EPS a kamerového systému s ostatními SVJ – nutná revize 
- řešení opravy chodníku se zástupci MČ 
 

• 07/2014 
- řešení problematiky STA s ostatními SVJ 
- zpracování provozních řádů pro užívání kolárny, kočárkárny a sušárny 
- revize a pasportizace poškozených ventilů v suterénu 
- příprava ankety na  využití EZS, EPS a kamerového systému 
- projednání úprav záloh na vodné, stočné, TUV, teplo a výtah dle procentního nárůstu nákladů 

z r. 2013 
- průzkum cen firem prodávajících vodoměry 
 

• 08/2014 
- řešení problematiky opravy ventilů v suterénu 
- kontrola stanov SVJ kvůli novému Občanskému zákoníku (zatím není nutné měnit) 
 

• 09/2014 
- vyhodnocení ankety na  využití EZS, EPS a kamerového systému 
- příprava shromáždění vlastníků 

 

 Ke zprávě o činnosti výboru ani ke zprávě o hospodaření společenství, včetně účetní závěrky 

za rok 2013 nemá revizní komise žádných připomínek, při práci výboru nebylo shledáno nic 

protiprávního. 

 

Za výbor SVJ: Dalibor Čihák, předseda SVJ 



Příloha č. 2 Účetní zpráva o činnosti SVJ Křejpského 1512-1513-1514 

Křejpského 1514, Praha 4 

účetní období 01-09 2014  
Stav Bú k  1.1.2014               1,438.244,01             
             k 30.9.2014              1,480.861,02   
stav pokladny  k 30.9.2014        19.609,-- 
 
Příjmy : 
za 01-09 2014 byly příjmy celkem 4,260.594,45  
Z toho : 
do Fondu odměn  SIPO                2,402.390,90     
úhrada od MČ za nájemce           1,219.377,10                                    
příjmy od T-mobile                          151.500,-- 
-“-            Telefonica                          83.581,-- 
příjmy od A1M                                    4.500,-- 
úroky Bú                                           32.947,25 
příjmy ostatní                                    27.774,--        filmování, penále a ost. 
příjem z nebyt. prostor                     10.052,-- 
přefakturace od soused.SVJ              6.187,20                            
Ost. Vyúčt. záloh na služby  2013  322.285,--    úhrada nedoplatků majitelé 
 
Výdaje : 
za 01-09 2014 byly výdaje celkem   4,113.183,80  
z toho : 
záloha na PRE                                     33.542,--  byli tu i přeplatky 
drobný nákup do spotřeby                   26.809,00 kancel.potř.. klíče,úklid.prostředky        
opravy a údržba v domech                 163.081,70  
správa pro JMM                                 185.347,80 
ENBRA vodoměry                                42.786,80 
Profitherm el, RTN                                40.276,-- 
úklid chodníků JMM                              13.993,65 
PVK  – voda, stočné                           505.427,-- 
P.Teplárenská  teplo                         1,156.241,70 
Kone výtahy – servis                            58.220,80 
úklid v domech                                  113.322,-- 
kontejner. Stání úklid                              4.567,80 
Požární revize                                     17.242,-- 
Havarijní dispečink                                8.058,60 
Odměny výboru SVJ                           87.900,-- 
odvody z odměn SVJ                          35.670,-- 
daně z odměn SVJ                              10.950,-- 
PO servis plyn                                      24.000,-- 
Ostraha                                              233.895,50 
komunální odpad                               108.688,-- 
plán oprav z FO                               1.101.548.70 
vyúčtování služeb 2013 přepl.            138.162,-- 
poplatky bance                                       3.452,80 
 
dne 22.10.2014 zpracovala L.Karbanová z evidence uhrazených a přijatých plateb faktur a 
záloh na služby schválených výborem SVJ. 
odsouhlasil Dalibor Čihák – předseda 



SVJ Křejpského 1512 - 1513 - 1514

PLÁN OPRAV A ÚDRŽBY PRO ROKY 2013 - 2017 - plnění ke dni Shromáždění č. 3

p.č.
Odhad rozpočtových 

nákladů bez DPH

Skutečné 

náklady bez 

DPH

Skutečné náklady s DPH

30 000.00 Kč                  

150 000.00 Kč               

50 000.00 Kč                  58 445.00 Kč                   

9 Zateplení stropů u bytů v přízemí 100 000.00 Kč               

10

11 500 000.00 Kč               

2 092 000.00 Kč            1 309 302.05 Kč              

rok 2013

rok 2014 1 200 172.00 Kč              

LIMITY ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKÚ Z FONDU OPRAV:

PŘÍJMY DO FO cca 1.500.000,- Kč/rok

VÝDAJE max. DO 1.200.000,- Kč/rok (včetně DPH)

REZERVA NA PŘÍPADNÉ ŘEŠENÍ NEOČEKÁVANÝCH UDÁLOSTÍ (HAVÁRIE apod.) 300.000,- Kč

7.10.2014 - za výbor SVJ Křejpského 1512-1513-1514

Zapsal: Dalibor Čihák, předseda SVJ

32 106.10 Kč                   

250 000.00 Kč               351 664.25 Kč

90 000.00 Kč                  

40 000.00 Kč                  35 190.00 Kč                   

100 000.00 Kč               105 374.00 Kč                 

22 000.00 Kč                  

300 000.00 Kč               343 167.00 Kč                 

100 000.00 Kč               

90 000.00 Kč                  73 939.00 Kč                   

270 000.00 Kč               309 416.70 Kč                 

Sjednocení klíčů do sklepních prostor a ke vstupním dveřím

Oprava elektroinstalace ve sklepních prostorách a na chodbách

(úprava osvětlení - rozdělení osvětlení na chodbách a nouzových svítidel,úprava 

osvětlení sklepních prostor na senzory pohybu, zásuvky pro potřeby oprav a údržby 

objektu pod střechou a ve sklepě) 

(úprava pro kola a kočárky, opravy WC, opravy omítek a maleb, apod.)

Oprava zastřešení u hlavních vstupních dveří

(oprava zastřešení proti zatékání do objektu )

Statické posouzení a návrh oprav zastřešených vstupních prostor

(zajištění stability deformující se celé konstrukce - zejména jižní strana objektu)

Údržba vzrostlé zeleně

(kácení stromů a keřů nevhodně vysázených)

(výsadba stromů s nízkou výškou koruny stromů a dosázení keřů,živých plotů)

Seřízení a údržba oken

(okna a dveře ve všech bytových jednotkách)

(oken na chodbách a ve všech sklepních prostorách v 5. a 9.patře)

Oprava sklepních společných prostor

CELKEM PŘEDPOKLAD

Oprava či výměna poštovních schránek

1

2

3

4

5

6

7

8

12

13
Oprava maleb ve společných prostorách

(vstupní prostory, schodiště)

(zamezení promrzání objektu)

Oprava uzávěrů u topné soustavy a vyregulování topné soustavy)

PŘEDMĚT OPRAV A ÚDRŽBY

Oprava střechy

(oprava střešních nástaveb proti zatékání do objektu ve všech detailech)

Oprava střechy
(demontáž starých plechových krytů vzduchotechniky, zateplení a montáž VZT hlavic 

LOMANCO, nové nadstřešní vyvedení kanalizačního potrubí)



Příloha č.4 

Zpráva z kontroly kontrolní komise ze dne 16. 3. 2014 

Kontrolní komise ve složení Kazdová Stanislava a Smoláková Miloslava kontrolovala: 

-  Daňové přiznání včetně příloh, nebyly shledány závady, daňové přiznání vystavuje 

Jihoměstská majetková a podepisuje předseda a místopředseda. 

- Namátkově bankovní výpisy a pokladní doklady – bez závad. 

- Namátkově přijaté faktury, náklady souhlasí. 

Výběrová řízení ke schváleným opravám jsou prováděna.  

K datu kontroly bylo dle výboru sděleno, že SVJ nemá neplatiče. 

Za výbor SVJ se kontroly zúčastnili předseda pan Dalibor Čihák a  paní Lenka Karbanová. 

V Praze dne 21. 3. 2014 

Zapsala: Smoláková Miloslava 

 




