
Příloha k bodu 11.  
 

Změna správce domu SVJ Křejpského 1512-1513-1514: 

 

Výbor SVJ navrhuje aby dům Křejpského 1512-1513-1514 místo dosavadní Jihoměstské majetkové 

a.s. spravovala nová správní firma KORBEL facility s.r.o.. 

Výbor SVJ Křejpského 1512-1513-1514, v rámci zjišťování možností zlevnění cen za dosud poskytované 

služby stávajícím správcem provedl dotazy na jiné subjekty v naší lokalitě Praze 11 a zjistil, že lze tyto 

ceny mít nižší. Druhým aspektem pak byla otázka v pokulhávající komunikaci s novým vedením JMM. 

 

Se současným správcem Jihoměstskou majetkovou a.s. včetně s jejím zřizovatelem MČ Prahou 11, byla 

cca od února 2015 problematická a dlouhá (časově), zejména pak jednání o vypořádání majetku SVJ 

(včetně i sousedních SVJ), přestala být dobrá komunikace s vedením JMM které změnilo obsazení na 

řídících postech. Ředitele JMM pana Červíčka vůbec neznáme, jeho náměstka pana Kováče ano a za 

celé období co je ve funkci jsme s ním jednali pouze ojediněle.  Celé období od 02/2015 do 09/2017 z 

pozice vedení JMM bylo pro nás velice málo konstruktivní, přestaly k nám docházet pravidelné dotazy 

rázu: co nás trápí, s čím si nevíme rady, s čím nám mohou pomoci apod., řešeny byly pouze práce 

vyplývající z uzavřených smluv s JMM a to i tak bylo řešeno pouze s řadovými pracovníky JMM (zejména 

pan Ulč, pan Voborník či Mgr. Bulíř – bohužel ani jeden již v JMM nepracuje). Trochu světla v poslední 

době do práce JMM vnesl až kontakt s panem Kozmanem, který se po uvedení do funkce vedoucího 

oddělení správy bytů začínal více zajímat o součinnost s naším SVJ, nicméně dodnes se vztahy s hlavním 

řídícím vedením JMM nezlepšily.  

 

Na základě těchto skutečností výbor provedl výběrové řízení kde poptal celkem 4 subjekty. Ve VŘ byla 

vybrána firma KORBEL facility s.r.o., která měla pro nás příznivou cenu a k tomu i velký rozsah služeb, 

která žádná jiná firma nenabídla. 

Závěrem - Výbor SVJ navrhuje aby dům Křejpského 1512-1513-1514 místo dosavadní Jihoměstské 

majetkové a.s. spravovala nová správní firma KORBEL facility s.r.o.. 

 

(Současná cena za jednotku je 130,-Kč, cena za jednotku od nového správce je 109,- Kč.) 

 

 


