
Zápis ze schůze výboru SVJ dne 20.7.2021 

 Přítomní členové:  Ing. Lenka Cenková, Kateřina Sentenská, Mgr. Lucie Erbenová 

 Omluven:  JMM a.s. zastoupena Mgr. Jakub Lapáček 

 Za KK:   Vlasta Kallupová 

 

1. Dne 25.5.2021 vyhlásil výbor SVJ písemné hlasování o navýšení příspěvku do FO 

s možností hlasovat do 15.6.2021.  

Sčítání hlasovacích lístků bylo provedeno dne 17.6. pomocí speciálního programu  

se zohledněním velikosti podílů na společných částech domu jednotlivých vlastníků. 

Kontrolní komise provedla kontrolu hlasovacích lístků a sčítacích protokolů dne 23.6. 

Výsledek hlasování byl zveřejněn ve vývěskách domu dne 23.6. 

2. Dne 15.6.2021 obdržel výbor revizní zprávy z provedené preventivní protipožární 

prohlídky. Bohužel bylo opět zjištěno značné množství nepovolených předmětů na 

společných chodbách. Obyvatelé byli informováni o zjištěných nedostatcích formou 

informace na dveřích.  

V případě udělení pokuty ze strany Hasičů, která může být až 500.000kč, bude tato 

pokuta vymáhána po vinících.  

3. Dne 2.7.2021 obdržel výbor dopis od vlastníka p. Vlčka, kde rozporoval výsledek 

písemného hlasování. Výbor diskutoval veškeré připomínky vlastníka s právní 

kanceláří, která je vyhodnotila jako nedůvodné. V tomto smyslu byl vlastník 

informován doporučeným dopisem.  

4. Dne 16.7.2021 obdržel výbor informaci o zatékání do další bytové jednotky z prostoru 

střechy, tentokrát se jednalo o bytovou jednotku č.45 ve vchodě 1355/4. Obratem 

byla objednána oprava střechy. 

5. Byly projednány návrhy vlastníků na zařazení bodů k jednání na plánovaném 

shromáždění v září.  

 

Výbor děkuje všem 3 vlastníkům, kteří zaslali své návrhy, pí Zoulové, p. Chroustovi  

a p. Volfovi. Všechny body budou zařazeny na program shromáždění. 

 

6. L. Cenková informovala výbor o postupu tvorby projekt na rekonstrukci rozvodů vody 

a kanalizace. Projekt bude hotov do konce července. 

7. Výbor schválil znění výzvy vlastníkům, jež bude uveřejněna ve vývěskách, ve věci 

plánovaného vyhlášení výběrového řízení na dodavatele čištění severní fasády domu. 

Předmětem výzvy je doplnění seznamu potenciálních dodavatelů v termínu do 30.7. 

8. Výbor je nucen opakovaně řešit závady dorozumívacích zařízení ve výtazích, tentokrát 

bude bohužel nutná výměna tohoto zařízení ve vchodě 1355/4a. (Závadný stav se 

projevuje tak, že v případě uvíznutí není možné se z kabiny dovolat na dispečink!!) 


