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                                         Zpráva o činnosti výboru   

                               Společenství pro dům Svitákova 2775, Praha 5 

Svitákova 2775/1, 155 00 Praha 5 

 

1. Výbor pracoval ve složení Stránský Vladimír- předseda výboru, Partajová Ladislava - místopředseda výboru a 
Davídek Martin- člen výboru a to do 15. 7. 2013 dne 2013. Kdy se toto uspořádání změnilo na Partajová 
Ladislava- předseda výboru, Stránský Vladimír - místopředseda výboru a Davídek Martin- člen výboru,  jelikož 
p. Stránský neměl dostatek času se výboru věnovat. 
 

2. V období roku 2013 se uskutečnilo jednání vždy podle nutnosti. Sl. Partajová je v pravidelném kontaktu se 
správcem p. Šimečkem a dle nutnosti s účetní firmy PPM, p. Genčúrem ze společnosti FINEP atd. 
 

3. Hlavní činnosti výboru 
 

a) Reklamace společných částí budovy například výtahu 
b) Jednání s pojišťovnou z důvodu vloupání do objektu. Vloupání se v roce 2013 uskutečnilo dvakrát. 

V prvním případě nebylo nic odcizeno a zloděj byl úspěšně odchycen členy bezpečnostní služby a 
dále předán Policii ČR. Bohužel druhé vloupání se neobešlo bez škod a to jak na společném majetku 
tak byly odcizeny dvě jízdní kola. Tyto pachatele nebylo možné odchytit. Tento čin vedl výbor 
k sepsání Domovního řádu, který je rovněž jako jedna z příloh. Kde se uvádí, že se na parkovacích 
stáních mohou nacházet pouze auta a motorky. 

c) Řešení stížností např. rušení nočního klidu hlučnou muzikou, štěkotem psů, vrtání v neděli, atd.     
d) Hospodaření, provoz objektu a společných částí budovy: 

� Výbor provedl kontrolu za čerpání rozpočtu roku 2013 a konstatoval, že čerpání je v souladu 
s plánem. Výsledek hospodaření za rok 2013 je pozitivní. 

� Zajištění oprav, jmenuji např. opravu omítky na chodbě, světel na chodbách… 
� Komunikaci s Českou pojišťovnou prováděla sl. Partajová. V rámci jednání byla předělána 

pojistná smlouva, z důvodu nepojištění obytné budovy ale pouze stavby. Z tohoto důvodu, se 
navýšila pojistná částka a o jejím navýšení se jednalo s pojišťovnou a povedlo se tuto částku 
o cca 10 000 snížit.   

� O snaze výboru držet provozní náklady na co nejnižší úrovni svědčí i fakt že, sl. Ladislava 
Partajová zařídila snížení pojistné částky dále opravu omítky u výtahu- zcela zdarma a p. 
Martin Davídek zařídil první čištění garáží- rovněž zdarma. 

� Komunikace s notářskou kanceláří, která byla přítomna ustanovení SVJ, prováděl p. Stránský. 
Řešil chyby v zakládacích listinách. A podal zakládající dokumenty do Obchodního rejstříku 
na Praze 2. 

e) O dalších bodech týkajících se spravování společných částí bude informovat správce p. Šimeček ze 
společnosti PPM, v rámci své vlastní zprávy o činnosti správce. 

 

 

          ……………………………. 

       Ladislava Partajová 

         předseda výboru 


