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                                         Zpráva o činnosti správce   

                               Společenství pro dům Svitákova 2775, Praha 5 

Svitákova 2775/1,  155 00 Praha 5 

 

 Vznik Společenství:  dne  11.5.2013 došlo k zápisu Společenství pro dům Svitákova 2775, Praha 5,  Svitákova 
2775/1, 155 00  Praha 5, které vzniklo dne 7.1.2013  u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka 14614. 
 
Identifikační číslo: 016 13 812 
 

Statutární orgán: 

předseda výboru: Ladislava Partajová 
 
místopředseda výboru: Vladimír Stránský 
 
člen výboru: Martin Davídek 

 

 

Správa : Prague Properte Management, a.s. je společnost zabývající se správou objektů.  

               Správce : Ing. Šimeček Zdeněk 

  

 

Správce objektu pro Vás vlastníky zajišťuje kompletní soubor činností, které jsou potřeba pro plynulý 

chod objektu a jeho fungování. 

 

 

Smlouvy uzavřené: 

                  

                           - Mandátní smlouva o správě nemovitosti uzavřená dne 3.12.2012   

- Dodatek ke smlouvě č.2 -smlouva o poskytování služeb, zabezpečení ostrahy mezi Finance Garant a 

PPM, ze dne 15.2.2013 

- Smlouva o údržbě zeleně s firmou OK Garden  ze dne 21.12.2012 

- Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod  uzavřená dne 11.10.2013  se společností 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

- Smlouva o dodávce elektrické  energie uzavřená ke dni 1.11.2012 se společností Pražská energetika, 

a.s. 

- Smlouva o pojištění majektu uzavřená dne 14.11.2012 se společností Česká pojišťovna 

- Smlouvě o dodávce tepelné energie  pro vytápění a dodávce teplé vody ze dne 11.10.2012 se 

společností Dalkia  Česká republika, a.s. 

- Nájemní smlouva ze dne 11.10.2012 se společností Dalkia Česká republika,a.s. 

- Prohlášení plátce poplatku uzavřené dne 23.8.2013 se společností  Pražské služby. a.s. na odvoz 

odpadu-změna plátce. 
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- Smlouva o údržbě výtahové instalace s firmou  Kone  ze dne 21.11.2012 

- Smlova o údržbě garážových vrat s firmou Bossami ze dne 21.11.2012 

 

 

 

 

Schůze Výboru a správce: kontakt správce a zástupců výboru probíhal osobně, telefonicky a emailem na 

základě vzniklých situací důležitých pro chod objektu, záležitostí týkajících se ekonomiky domu, kontrola 

čerpání,sestavování rozpočtu,příprava shromáždění, odsouhlasení drobných oprav a dále reklamační 

záležitostí. 

 

 

 

                         REVIZE 

V průběhu byly provedeny tyto revize: 

-Preventivní požární prohlídka ze 2.10 .2013, provedeno firmou Vesta 

-Provozní kontrola hydrantového systému a hasicích přístrojů ze dne 2.10.2013, provedeno firmou Vesta 

-Servis VZT  a požární klapky ze dne 27.7.2013, provedeno firmou Klimamont Kopelent s.r.o. 

-Revize požárních ucpávek a stěnových ventilů ze dne 10.10.2013, provedeno firmou Pyroservis a.s. 

-Servisní prohlídka přístupového a kamerového systému ze dne 10.9.2013, provedeno firmou EVS s.r.o. 

-Revize garážových vrat ze 21.6.2013 , provedená firmou Bossami 

-Požární odvětrání objektu ze dne 9.10.2013, provedená firmou Hasil 

-Revize nouzového osvětlení ze 29.11.2013 , provedená firmou MPI 

-Protokol z odborné prohlídky výtahu ze dne 27.10.2013, provedeno firmou Kone 

-Revize UPS ze dne 21.10.2013, provedena firmou Elvis 

 

           Reklamace  

Ze strany správce bylo podáno pro váš objekt 19 reklamací. Všechny byly uznány a následně  opraveny a odstraněny. 
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    Běžná údržba 

V průběhu celého období probíhá běžná údržba, kterou provádí pan Zahrádka. Tato údržba zahrnuje mimo jiné 

výměnu žárovek, kontrola čidel, seřizování dveří a samozavíračů, drobný úklid v okolí domu, úklid v okolí kontejnerů, 

drobné opravy, dolívání fontánky, postřik proti plevelu na chodnících (Roundup), oprava značky u vjezdu do garáže,  

atd 

 

                

 Za správu objektu:  

Ing.Šimeček Zdeněk  

Prague Property Management, a.s. 

kancelář:Laurinova 2729/3 

155 00  Praha 5-Stodůlky  


