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Příloha č.4 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU  
(ZA OBDOBÍ OD 26. 10. 2016 – 5. 9. 2017) 

 

Vážení členové SVJ, 

 

 výbor vám předkládá zprávu o své činnosti za období od pátého shromáždění vlastníků ze 

dne 26. 10. 2016, až do včerejšího dne 5. 9. 2016. 

 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 20x. 

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

 

• 11/2016 
- proběhla porada všech tří SVJ týkající se kamerového systému a přestavby vstupů z jižní 

strany 
-  v součinnosti s výborem byla provedena povinná revize elektro 
 

• 12/2016 
- společností ENBRA byl na žádost výboru zajištěn odvoz starých vodoměrů, které zabíraly 

místo v kočárkárně 
 

• 01/2017 
- byl projednán návrh umístění nových kamer kamerového systému  a rozšíření kapacity 

záznamu včetně cenové kalkulace 
- byl připraven odečet bytových vodoměrů a rozdělovačů topných nákladů 
- na společném jednání se zástupci SVJ celého bloku byla odsouhlasena varianta nového 

vstupního portálu na jižní straně. 
 

• 02/2017 

- výbor objednal zateplení stropu úklidové místnosti v suterénu 1514 
- výbor připravil objednávku na zhotovení mříže na dveře kolárny č.2 
- byla objednána oprava poškozených schodišťových hran z PVC 
- výbor připravil výběrové řízení na komplexní správu domu 

 
• 03/2017 

- výbor schválil dokument „Poptávkové řízení na komplexní správu domu a pozemků 
- bylo podáno přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2016. 

 
• 04/2017 

- výborem byl schválen dodatek ke smlouvě s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. 
ohledně nájmu prostoru na technologie 



- výbor zadal poptávku na zatmelení uvolněných parapetů na oknech a projednal nabídku na 
montáž hrotů proti holubům v 5. a 9. patře 

 
• 05/2017 

- proběhly pracovní schůzky v jednotlivých vchodech zaměřené na přípravu podzimního 
shromáždění  

- byla instalována mříž ke dveřím kolárny a byly zakoupeny tři další stojany na celkem 18 kol 
- bylo provedeno tmelení parapetů lanovým způsobem 
 
 
• 06/2017 

- proběhla schůzka s ostatními SVJ zaměřená na provoz a dokončení kamerového systému 
- byla projednána příprava pozvánky na shromáždění vlastníků 

 
• 07/2017 

- výbor projednal schválení bodů programu shromáždění vlastníků  
- členové výboru a kontrolní komise na základě programu  připraví příspěvky ke shromáždění 
- byly namontovány nové stojany na kola 
 

• 8/2017 
- proběhlo rozeslání pozvánek na shromáždění vlastníků 

 
 

 

Za výbor SVJ:  Jiří Bouček  

  člen výboru SVJ 


