
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ SVJ 
 

Datum konání: 17.2. 2022 /čtvrtek/ v 16:00 hod 
Místo konání: hostinec U Tesaře, Grmelova 9 
 
Přítomni za výbor společenství: paní Martínková, pan Hrdlička a pan Zeman 
 
Program schůze: 
 
1) Vyúčtování 2021 
Členové výboru provedli kontrolu vyúčtování služeb a dlouhodobé zálohy předložené 
správcem domu. Dům disponoval k 12/2021 částkou 222 tis. Kč v dlouhodobých zálohách. 
Aktuálně na účtu 279 tis. Kč. Nebyly shledány nedostatky. S vyúčtováním výbor souhlasí. 
Hlasování: PRO – 3  PROTI – 0 

Úkol: paní Martínková předá stanovisko výboru správci domu a do 2. 3. 2022 zajistí 
rozeslání vyúčtování za rok 2021 jednotlivým vlastníkům. Dle dostupných podkladů od 
správce. 

 
2) Revize hromosvodů 
Na základě pravidelné revize ochrany před bleskem – LPS z 19.12.2021 vyplynuly zjištěné 
závady (plechová střecha není spojena s bleskosvodnou soustavou). Pan Zeman zajistil dvě 
cenové nabídky na odstranění závad, a to od dodavatele Riva servis – cena do 6000 Kč, 
dodavatel Kotrnec – cena do 1400 Kč. Návrh na objednání prací u dodavatele Kotrnec.  

Hlasování: PRO – 3  PROTI – 0  

Úkol: pan Zeman zajistí objednání rozsahu prací, vyžádání potvrzení zprávy o odstranění 
závad, vč. pořízení fotografií realizace. V rámci zakázky bude poptáno osazení chybějící krycí 
elektro lišty do chodby nad vstupními dveřmi domu.  

 
3)   Dodavatel energií 
Na základě rozpisu záloh a platnému ceníku dodavatele eon je nutno navýšit zálohy na byt. 
jednotku/měs. na 40 Kč. Změna záloh bude zapracována do rozpisu záloh (evidenčních listů) 
pro rok 2022. Byl otevřen on line přístup ke správcovství dokumentů u dodavatele eon. 

Hlasování: PRO – 3  PROTI – 0 

Úkol: paní Martínková zajistí vyhotovení evidenčních listů vč. změn do 7.4. 2022.  

 
4)  Dodavatel oprav pavlačí Pliska CN 
Pro zamýšlenou realizaci modernizace dvou pavlačí pan Zeman vyžádá u firmy Pliska 
cenovou nabídku a poptá možný termín realizace v tomto roce.   

 
5) Kandidát na správce 
Pan Hrdlička poptal u firmy Mami správa a údržba nemovitostí CN na správu našeho domu 
v rámci případného snížení nákladů na správu domu. Na základě zjištěných informací 
týkajících se nabízených služeb a ceny není vhodné měnit dosavadního správce domu.  

Hlasování: PRO – 3  PROTI – 0 
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6) Pojištění domu – úprava smlouvy 
Pan Hrdlička zajistil návrh na úpravu smlouvy od ČPP, který vyvolá navýšení záloh na bytovou jednotku o 20Kč. 
Stávající smlouva je z pohledu plnění nedostačující. Smlouva bude prezentována na schůzi společenství. Změna 
záloh bude zapracována do rozpisu záloh (evidenčních listů) pro rok 2022. Navýšení pro byt, jednotku/měs. na 50 
Kč. 

Hlasování: PRO – 3  PROTI – 0 

Úkol: paní Martínková zajistí vyhotovení evidenčních listů vč. změn do 7.4. 2022.  

  
7)  Webové stránky domu  
Budou prodlouženy na rok 2022. Faktura bude uhrazena v průběhu 04/2022.  

Hlasování: PRO – 3  PROTI – 0 

Úkol: pan Hrdlička zašle prezentace či další podklady, které se mohou týkat našeho domu k umístění na webové 
stránky. Pan Zeman umístí na web pro informaci vlastníků. 

 
8) Diskuse 
FVE – paní Martínková a pan Hrdlička prověřili možnost umístění solárních panelů u poskytovatelů služeb na náš 
dům, za účelem snížení nákladů na společný provoz domu. V současné době je tato investice pro náš dům 
nerentabilní. Případné změny a další vývoj odvětví bude nadále sledován.  

Připojení stoupačky v bytě č. 17 – vlastník bytu si náklady na opravu stoupačky, po projednání s výborem SVJ, 
hradil na vlastní náklady.   

Zvonkové tablo – výměna štítků. Paní Martínková zkontroluje požadavky vlastníků a pan Zeman zajistí samotnou 
výměnu. 

Oprava schodiště – na základě podnětu vlastníka bytu paní Bischof byl diskutován požadavek, který nebude 
zahrnut do letošních modernizací domu. Tento požadavek bude projednán na nejbližší schůzi společenství. 

Poskytovatelé služeb – výbor byl osloven dalšími poskytovateli telekomunikačních služeb s nabídkou možného 
připojení našeho domu k optické síti (T-mobile, Poda). S ohledem na již plánované zavedení poskytovatele Cetin do 
našeho domu, prozatím nebude podepsána smlouva s dalším možným poskytovatelem.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zápis sepsal: Zeman 
Zápis ověřil: Hrdlička 


