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Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544 Vokovice, IČ: 274 41 997 

Rejstřík společenství vlastníků jednotek, vedený Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 6580  

Elektronický kontakt: spolecenstvi.kladenska@seznam.cz 

www.kladenska.cz 

ZÁPIS z  jednání výboru č. 239, které se uskutečnilo dne 8. 8. 2017 

Jednání se zúčastnili: Evžen Mrázek, Martin Kalafút, Karel Borek, Petr Kouba, Peter Marek 

Jednání se nezúčastnili: Pavel Suchan, Marie Šimková 

Jako hosté: xxxx 

1. Výměna svislého kanalizačního potrubí ve všech starých bytových jednotkách – rozhodnutí o výměně 

svislého kanalizačního potrubí ve všech starých bytových jednotkách podle čl. Stanov SVJ – výsledky:  

Účast: 63,1% 

Bod 1: Schvaluji provedení výměny 15ks svislého kanalizačního potrubí v BJ 

současně s rozvody vody 

Pro: 92,0%  Proti: 2,5%  Zdržuje se: 5,5% 

Bod 2: Schvaluji nezbytné náklady hradit z fondu oprav SVJ 

Pro: 84,6%  Proti: 4,7%  Zdržuje se: 10,7% 

Bod 3: Souhlasím, aby výbor SVJ uzavřel dohody a smlouvy s dodavatelem a 

zajistil stavební dozor 

Pro: 92,0%  Proti: 0,0%  Zdržuje se: 8,0% 

Výbor děkuje všem vlastníkům, kteří hlasovali. 

Termíny realizace výměny stoupaček 18. - 22.9 a 25. - 29.9 na každý den vždy dvě stoupačky. 

První den dojde k výměně stoupacího vedení a v případě nutnosti zednických prací bude 

potřeba přístup i následující den dle rozsahu.  

Rozpis termínů pro výměnu rozvodů TV a SV a svislého kanalizačního potrubí je v příloze č.1 

Na svém příštím jednání výbor projedná a schválí limit, do kterého budou hrazeny náklady na 

přípomoce. 

CigDus s.r.o. byl vyzván k zaslání návrhu smlouvy svislého kanalizačního potrubí  

 
2. Rekonstrukce BJ 01 v čp. 543/40 – bez povolení bylo demontováno a následně ve sklepě uloženo 

odvětrávací vedení. Vlastník BJ bez povolení zasáhl do majetku, který je ve společném vlastnictví. 

Vzhledem k tomu, že je odvětrávací vedení z azbestu, bude na náklady vlastníka BJ provedeno měření, 

zda nedošlo k úniku azbestových vláken do okolí. 

3. Pravidla pro rekonstrukci jednotky – vlastník je povinen informovat výbor písemně, výbor informaci 

projedná a sdělí svoje stanovisko. Výbor provede prohlídku BJ a dokumentaci stavu. Vlastník je 

povinen zajistit rekonstrukci odborně a v přiměřeném čase. Při ukončení rekonstrukce provede výbor 

obhlídku, kontrolu, zda nebylo zasahováno do odvětrávacího zařízení a dalších zařízení ve vlastnictví 

SVJ a dokumentaci stavu. Vlastník je povinen zveřejnit oznámení o rekonstrukci, které musí obsahovat 

kontakt na vlastníka BJ a termíny rekonstrukce. V případě prodloužení doby trvání rekonstrukce je 

vlastník povinen informovat výbor a vlastníky rekonstrukcí dotčených BJ. Vlastník je povinen zajistit 

úklid společných prostor, pokud byly v důsledku rekonstrukce znečištěny. 
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4. Pan Miroslav Baumruk zaslal 20. 7. 2017 nabídku na výměnu termostatů ve výtahových šachtách – 

5 ks – 10 527,00 Kč vč. DPH 

 

Hlasování: pro: 3  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Pan Baumruk bude požádán, aby provedl opravu světel v mezipatrech vchodu čp. 540, u 

zadních domovních dveří v čp. 540 +. ……  

 

5. Oprava popelnice – zajistil p. Fábera – bude požádán, aby provedl opravu dveří v čp. 542B, 

které drhnou, zřídil zarážky k zadním dveřím a provedl kontrolu všech zámků. 

 

6. Úklid zadního dvora – poděkování panu Liškovi, panu Kalafútovi a panu Koubovi. Zajištění 

pravidelného periodického úklidu kolem domu bude v budoucnu realizováno externím dodavatelem. 

 
7. Švábi v čp. 540 v červenci byli dvakrát nalezeni v jedné BJ našeho vchodu čp. 540 švábi (po jednom ks). Výbor 

elektronicky informoval majitele obchodu SHODZIKU a SNEO a požádal je o provedení kontroly nebytových 

prostor a informování výboru SVJ o výsledku kontroly. Zástupce SNEO a.s. pan Jiří Babický, vedoucí 

provozně-správního oddělení, na jednání 1. 8. 2018 přislíbil pomoc.  

 

8. Přístup pana Petra Kouby do internetového bankovnictví – s pravomocí provádět kontrolu plateb – 

zajistí P. Suchan. 

 

9. Výměna žárovek – bude zakoupeno 20ks LED žárovek pro výměnu vadných žárovek ve společných 

prostorách.  

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 Rozpis termínů pro výměnu rozvodů TV a SV a svislého kanalizačního potrubí 

 

Další jednání výboru bude 28. 8. 2017 od 20:00 v místnosti společenství.  

Zapsal: E. Mrázek Kontroloval: Výbor a KK 
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