
Informace o činnosti výboru SVJ za rok 2020 

V roce 2020 se výbor sešel na řádných schůzích celkem 14x a 2x byla svolaná schůze shromáždění 

vlastníků bytových a nebytových jednotek, která se konala formou per rollam z důvodů Covid-19.   

Z každého jednání byl pořizován zápis a základní informace z jednání výboru jsou k dispozici 

vlastníkům na vyžádání nebo na webových stránkách SVJ.  

Výbor se v uplynulém období zabýval zejména následující agendou: 

 V lednu 2020 výbor začal připravovat podklady na shromáždění vlastníků, kde by se mohl 

doplnit výbor, rozhodnout o firmě, která provede výměnu oken a bude zvolen nový 

předseda.  

 Protože se schůze vlastníků opakovaně nemohla uskutečnit z důvodu epidemie Covid 19, 

proběhlo hlasování per rollam ohledně přijetí nového člena do výboru pana Pavla Rédla  

a odsouhlasení rozpočtu 200 000 Kč na výměnu vodoměrů na teplou vodu. Zároveň si výbor 

mezi svými členy zvolil předsedkyni Marií Steinbauerovou a místopředsedkyni Janu 

Vostrovskou. 

 Další hlasování formou per rollam proběhlo v prosinci 2020, kde došlo k odsouhlasení  firmy 

Vekra, která nyní vyměňuje okna ve společných prostorách.  

 V listopadu a v prosinci proběhla výměna vodoměrů na teplou vodu. 

 Letos končí funkční období pí Steinbauerové, Vostrovské a Navrátilové a z kontrolní komise  

pí Rulíkové a Šimkové, proto dochází k jejich odstoupení. Všechny jmenované znovu 

kandidují. Protože se do 10. 4. 2021 nikdo z vlastníků nepřihlásil není navržen jiný kandidát 

do výboru  ani do kontrolní komise.  

 Výbor po 10 letech spolupráce se správcovskou firmou Ikon navrhuje uskutečnit nové 

výběrové řízení, za účelem revize smlouvy. Proto navrhujeme dát výpověď, která musí běžet 

6 měsíců a firmu Ikon přizvat do nového výběrového řízení.  

 Investice na rok 2021: 

- Dokončí  se výběrové řízení na firmu, která vymění světla na chodbách a ve sklepě. Tato 

investice je už odsouhlasená. Předpokládaná  cena max. 2 000 000 Kč. 

- Proběhne výměna vodoměrů na studenou vodu. Investice byla odsouhlasena formou per 

rollam a výměna už započala.  

- Návrh na důležitou investici je provedení hydroizolace v základech celého našeho 

objektu. Předpokládaná cena max. 3 000 000 Kč. Tuto investici navrhujeme 

k odsouhlasení. 

 Vlastníci ze vchodu 2201 předkládají návrh na nový velký výtah. Předpokládaná investice 

1 500 000 Kč. Vzhledem k častým opravám a poměrně vyšším nákladům oproti novým 

výtahům je návrh oprávněný. 

 Paní J. Teplická, nezisková organizace Náruč pro děti a mládež, žádá o schválení změny 

užívání nebytového prostoru v Borovanského 2203 na byt. 

 Informace o hospodaření: na účtu SVJ  ke dni 31. 3. 2021 je  7 370 469,02 Kč a na spořicím 

účtu 24 825,72 Kč. Bohužel banka pro SVJ nenabízí žádné dobré zhodnocení. 

 

V Praze dne 12. 4. 2021 

  Ing. Marie Steinbauerová 

         předsedkyně  SVJ 


