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Zápis ze schůze výboru č. 06/2013 

 
Datum: 21.10.2013 
 
Přítomní: M. Voříšková, P. Korman, J. S. Marek, T. Moudrý, M. Zamrazil 
Omluven: M. Třísková, K. Polák 
 
Zápis vytvořil: J. S. Marek 
 
Termín následující řádné schůze: 14.11.2013 v 18:30, Pizzerie Rotondo 
 

Body jednání: 

1. Volba předsedajícího jednání výboru – Pavel Korman 

2. Volba zapisovatele jednání výboru – Jan S. Marek 

3. Volba ověřovatele zápisu jednání výboru – Tomáš Moudrý 

4. Další jednání výboru se uskuteční v pondělí 14.11.2013 18:30 v Pizzerii Rotondo 

5. Karlovi Polákovi byl uložen úkol zajistit od pana Drobného statistiku vymožené hotovosti – hodnotu 

splacených pohledávek od převzetí advokátem před podáním žaloby a hodnotu splacených 

pohledávek po podání žaloby. 

� Projednáno a konstatována dostatečná efektivita. 

6. J. S. Markovi uložen úkol zajistit nabídku statika (alespoň 2 nabídky pro srovnání) na posouzení 

narušení vnějších nosných konstrukcí vchodu č. 7. 

a. Setkání se statikem bude dne 23.10.2013 v 14:00. 

7. Diskuse k autorizacím plateb z BÚ – požadavek na paní Šímovou, aby nepravidelné a nezálohové platby 

zadávala vždy samostatně, nikoliv v dávce. 

a. P. Korman zkontroluje plnění úkolu. Pošle screenshot. J. S. Marek ověří správnost plateb. Na 

základě toho provede P. Korman schválení plateb. 

b. T. Moudrý dodá informace k certifikátu P. Kormanovi. P. Korman se pokusí zajistit přístup T. 

Moudrému pro čtení z BÚ. 

8. Správci je důrazně připomenuto, aby bral na vědomí usnesení výboru uvedeném v zápise z 27.08.2013 

bod 2. Zejména, aby vždy předkládal cenové kalkulace na objednávky a požadavky od výboru a ceny 

věcí nad 10000 Kč/akce si nechal výborem vždy odsouhlasit zápisem. 

9. Finanční limit domovníka (Roman Hrouda) na provozní výdaje a materiál: 1000 Kč/týden se souhlasem 

pokladníka. Pro výdaje od 1001 Kč/akce do 5000 Kč/akce si musí zajistit souhlas alespoň dvou členů 

výboru. Pro vyšší částky je třeba většinový souhlas výboru. 

10. Výbor SVJ jménem SVJ pověřuje společnost JiViŠ, s.r.o. k vymáhání vrácení neodůvodněného navýšení 

faktury společností SOMATI Systems a.s. za revizi a servis garážových protipožárních vrat ve výši 

28.009,00 Kč - 25.685,88 Kč = 2.323,12 Kč. Správce nebude za tuto akci účtovat SVJ žádnou odměnu 

nad rámec odměny podle platné Mandátní smlouvy. 

11. Výbor hlasoval o zřízení telefonního paušálu pro SVJ za 699,- Kč / měsíc vč. DPH (nabídka od Vodafone)  

a. Výbor pověřuje P. Kormana a J. S. Marka k provedení převodu tlf. čísla 776670306 na SVJ. 

b. Výbor pověřuje P. Kormana a J. S. Marka k uzavření smlouvy na tlf. 699,- Kč + poplatek za 

převod. 

12. Výbor schvaluje uzavření smlouvy o provádění úklidu domu  firmou Zelení žabáci, a.s. za podmínek 

stanovené viz. Příloha 1. Pověřuje předsedu P. Kormana a M. Voříškovou k podpisu smlouvy. J. S. 

Marek předloží návrh smlouvy. M. Voříšková prověří její právní správnost. V případě uzavření smlouvy 

se Zelení žabáci, a.s. pověřuje M. Voříškovou k ukončení stávající smlouvy s JiViŠ, s.r.o. na úklidové 

práce výpovědí, nebo dohodou. 
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13. Zelení žabáci, a.s. nechť předloží nabídku na servis našeho uklízecího stroje plus případné naceňení, 

pokud by se výbor rozhodl jej prodat. 

14. Výbor projednal přání člena SVJ – Karla Beneše, zda si může nainstalovat elektrické ovládání 

garážových vrat u svého garážového stání. Výbor s touto instalací souhlasí. 

15. JiViŠ, s.r.o. předloží dvě nabídky na reinstalaci měřidel (studená voda, teplá voda a teplo). Výbor 

předloží vlastní nabídky pro srovnání. Výbor též osloví ostatní výbory s prosbou o doporučení dalších 

alternativních dodavatelů. 

a. Proběhla detailní diskuse o způsobu financování a typu měřičů. 

b. P. Korman má za úkol zjistit životnost kalorimetrů a jak často se musí měnit. 

16. Výbor souhlasí s uzavřením Dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb s Českou poštou, 

s.p. č. 982807-2688/2013 a pověřuje P. Kormana (předseda) a T. Moudrého (místopředsedu) jejím 

podpisem. 

17. SPL Servis.cz: předloží kompletní nabídku na realizaci aktualizace dostupnosti všech televizních kanálů. 

Dále předloží nabídku modernizaci správy ACS systému s možností vzdálené správy pověřeným členem 

výboru. 

18. Výbor souhlasí se zveřejněním výzvy na internetových stránkách pro členy SVJ, aby výboru zaslali tipy 

na dodavatele služeb a to zejména: 

a. postupná výměna zářivek a žárovek za ledková svítidla. Očekávaná úspora až 60% 

s návratností do 2 let 

b. revize a servis gravitačních požárních vrat 

c. hasicí přístroje 

d. silnoproudé rozvody 

e. servis výtahů značka Schindler 

f. zdvihací plošiny (vchod č. 7) 

g. havarijní technické služby 

h. oprava vnější fasády a s tím související posudek statika 

i. alternativní poskytovatel internetu 

j. výměna měřidel studené a teplé vody a tepla za digitální a zajištění nového dodavatele pro 

jejich automatický odečet 

19. Výbor souhlasí, že na internetových stránkách bude zveřejněn seznam činností a služeb, které mohou 

členové SVJ nabídnout v rámci sousedské spolupráce. 

20. Výbor souhlasí s uzavřením Dohody o umístění a provozu telekomunikačního zařízení se společností 

CZNet, s.r.o. a pověřuje P. Kormana (předseda) a M. Voříškovou (člen výboru) jejím podpisem. 

21. Nechť TECHNISERV, s.r.o. předloží návrh smlouvy na servis a správu CO. 

22. Výbor projedná na další schůzi uzavření smlouvy na nového poskytovatele elektrické energie – Nano 

Energies, s.r.o. P. Korman převzal od J. S. Marka návrhy smluv od N. E. v tištěné verzi podepsané N.E. 

 

 

Seznam úkolů: 

 Jméno Úkol Termín 
0504 R. Hrouda Realizace značení v garážích dle dohody 

 
Výbor souhlasí s tím, aby značení bylo umístěno i na další místa, 
pokud to bude z logiky věci třeba a nebo pokud k tomu bude 
vyzván členem SVJ se souhlasem alespoň jednoho člena výboru. 

14.11.2013 

0505 M. Třísková 
J. S. Marek 

Dodat nacenění, způsob realizace a možný termín instalace 
zábran proti holubům. Nutná součinnost se Zelení žabáci, a.s. 

14.11.2013 

0506 K. Polák Předat dokumenty pro zápis do OR. 
 

ASAP 
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0509 R. Hrouda Vyklidit společné prostory (garáže, kočárkárny) od věcí, které 
porušují požární bezpečnost. Drobné věci, které jsou 
prokazatelným odpadem, vynést do kontejnerů směsného 
odpadu. Ostatní přesunout do skladu 2 – tzv. kancelář výboru. 
Před započetím manipulace s věcmi vyfotografovat v kontextu 
okolí. Fotografie zaslat výboru s komentářem, jak bylo s věcmi 
naloženo. 

trvá 

0510 J. S. Marek Výbor vyzve další dodavatele, aby učinili nabídky na opravu 
fasády v termínu jaro 2014. 

trvá 

0517 J. S. Marek Poptat nabídky na výměnu žárovek a zářivek za LED svítidla trvá 
0518 K. Polák Poptat alternativní nabídku na servis výtahů ASAP 
0601 K. Polák Karlovi Polákovi uložen úkol vyžádat kopii smlouvy o poskytování 

právních služeb s AK Mgr. Drobný. Viz. zápis z předchozí schůze 
výboru. 

trvá 

0602 P. Korman P. Korman nechá vyrobit dva klíče od archivu, jeden klíč předa J. 

S. Markovi, druhý klíč zůstane jako záloha. 

14.11.2013 

0603 R. Hrouda Příležitostně (nejspíš až na jaře) domalovat bílé podélné a příčné 

značení a hlavně čísla parkovacích a garážových stání na zem 

v garážích. 

30.04.2014 

 

 

Závěr: 
 
Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, 
jak je shora uvedeno. V případech, kdy některý ze členů výboru vyjádřil svoji námitku k projednávanému bodu, 
byla tato námitka prodiskutována a též uvedena do zápisu. 
 
Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci a domovníkovi k zajištění požadovaných 
úkolů. 
 
Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství (zajistí J. S. Marek) a jeho stručná verze bude zveřejněna 
na nástěnkách v každém vchodu. Vyvěšení na nástěnkách zajistí T. Moudrý. 
 
Další schůzka výboru se bude konat v 14.11.2013 v 18:30 hodin na stejném místě. 
 
Dne 21.10.2013, zapsal J. S. Marek a ověřil T. Moudrý. 
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Příloha 1: Harmonogram úklidových prací a ceník 

2x týdně 

- Zametení a vymopování  podlah v celém domě (i pod rohožkami obyvatel domu) 

- Výtah: vytření kabiny, vyleštění zrcadla, odstranění  ohmatů na stěnách kabiny, vyčištění drážek 

- Umytí vstupních dveří, odstranění případných polepů a ohmatů 

- Vizuální kontrola přítomnosti pavučin, žvýkaček a jejich odstranění 

- Vysypání krabice na letáky 

- Vyčistění čistící zóny na boty 

- Uklizení prostoru kontejnerového stání a nádob na odpadky 

- Pochůzka po vnějších plochách přiléhajících k domu (chodníky, stání, trávník) spojená s vizuální 

kontrolou přítomností větších nečistot (nedopalky, papírky…) a jejich odstranění 

 

1x týdně 

- Zametení přístupových cest do domu 

- Zametení sklepních chodeb 

- Vysátí vstupních rohoží 

- Otření zábradlí, poštovních schránek, hydrantů a hasicích přístrojů 

 

1x za 3 měsíce 

- Umytí parapetů, soklů, vyleštění skel ve všech dveřích a umytí dveří  

- Zametení a vymopování kočárkáren a sklepních chodeb 

- Vyčištění rámu pod rohoží u hlavního vchodu 

- Kompletní otření zábradlí 

 

V ceně služeb je instalace a údržba vonného programu v kabinách výtahů. V ceně služeb je zahrnut nástupní 

generální úklid. V ceně služeb je vybavení domu úklidovým balíčkem, který obsahuje: 

- profesionální mopovací vozík se ždímačem a mikromopy 
- sada košťat 
- sada utěrek a superprachovek 
- ekologické přípravky firmy Merida  

 
Součástí ceny je pojištění odpovědnosti za škodu do výše 10 mil. Kč. 

 

Cenový návrh za výše uvedenou specifikaci činí: 19.700 Kč bez DPH (23.837 Kč s DPH 21%). Služby fakturované 

zvlášť na základě objednání výboru: 

• Mytí oken - včetně rámů (doporučujeme 2 x ročně): 3267 Kč včetně DPH 21%/akce 

• Mytí 400 ks světel (sejmutí krytu, umytí krytu ve speciálním roztoku, vysušení krytu, otření vnitřní 
části světel, zpětná montáž krytu): 19 Kč včetně DPH 21%/světlo 

• Čištění garáží: Strojové čištění garáží zahrnující předmetení, úklid mycím strojem včetně dočištění 
rohů, vizuální kontrolu přítomnosti pavučina a jejich případné odstranění, mytí centrálních garážových 
vjezdových vrat, umytí garážových vrat uzavřených garážových stání, vyčištění vjezdu do garáží: 
11.858 Kč s DPH 21%/akce 

• Vysávání garáží od rozteklého sněhu: 242 Kč s DPH 21%/akce. Pokud objednatel využije vlastní lidské 
zdroje, pak 50% sleva. 

 


