
 

Zápis ze schůze výboru 

Datum: 27.8.2013 

Přítomní: M. Voříšková, P. Korman, J. Marek,  K. Polák, T. Moudrý, M. Třísková, M. Zamrazil 

Zápis vytvořil: M. Třísková 

Termín následující schůze: 11. 9. 2013  18:30, Rotondo 

Body jednání: 

1. Zveřejnit na web: Byla provedena bezplatná kampaň formou poštovních obálek informující o 

novém výboru a nových internetových stránkách. 

2. Jednací řád: 

• Důrazně připomínáme správci: Dle mandátní smlouvy - čl. II, bod j) a k) je výdaj nad 

10.000 Kč, který nespadá do kategorie platby faktur za služby (čl. II, odst. 4a), 

platby faktur dle uzavřených smluv (čl. II., odst. 4b), nutno schválit výborem. Výbor 

je dle platných stanov článku IV, odst. 1. statutárním zástupcem mandanta (SVPH) 

ve smyslu mandátní smlouvy. 

•  Pokud člen prokáže, že při výkonu své činnosti pro SVJ vynaložil nadměrné finanční 

náklady, budou tyto náklady při prokázání relevance proplaceny na základě faktury. 

• Jan S. Marek zveřejní na portálu telefonní číslo 776670306, které mohou členové SVJ 

využívat pro hlášení náhlých událostí zejména mimo pracovní dobu správce. Toto 

číslo bude přidáno do PCO (systém notifikací). Tomáš Moudrý tuto informaci zveřejní 

do týdne nástěnkách. Cílem je předejít zbytečným výjezdům servisních firem, pokud 

jsme schopni drobnou opravu zajistit vlastní silou a nebo posoudit závažnost 

problému. 

• zbytek někdy příště 

3. Komunikace s JIVIŠ – podměty na JIVIŠ budou členové výboru zasílat na všechny ostatní členy  

a oficiální komunikace na JIVIŠ bude realizována nyní primárně Pavlem Kormanem, jako 

zástup v případě nepřítomnosti delší než 3 dny bude Tomáš Moudrý 

4. Nové podmínky v KB – cena od transakce 1,-Kč/transakce – podpis nové smlouvy - 

zrealizujeme v září (M. Třísková a P. Korman). Zveřejnit na webu info. o lepších podmínkách 

účtu. 

5. Předběžně dohodnuto, že veškeré odchozí platby bude autorizovat člen výboru s dispozicemi 

(dva disponenti ve výboru). 

6. Pokladnu dořešíme po vyřešení nové smlouvy s KB. 

7. V současné době nemáme smluvního partnera (není uzavřena řádná smlouva), který by 

prováděl servis EPS, ACS, STA, DT a UPS. Výbor požaduje uzavření smlouvy s dodavatelem na 

servis těchto služeb. Výbor provede výběr nejlepšího dodavatele z nabídky z alespoň tří 

zájemců. Úkol pro správce: předložit alespoň jednu nabídku (návrh smlouvy a cenová 

kalkulace) a to nejpozději do 10.09.2013. 



8. Jan S. Marek je pověřen výborem, aby ověřil u ostatních výborů ochotu finančně se podílet 

na údržbě dětského hřiště 

9. Byla zajištěna Tomášem Moudrým úspora na poštovném formou bezplatné zákaznické karty 

České pošty – dáme info. na nástěnku a web. 

10. Úkol pro správce: Předat výboru všechny přístupové kódy k EPS a to do 15.09.2013. 

11. Úkol pro správce: Zajistit a dodat výboru všechny klíče k zámkům, které jsou na ovládacích 

panelech EPS na vjezdu do garáží. 

Seznam úkolů: 

 Jméno Úkol Termín 

1. M. Třísková Jednání s KB o podmínkách vedení účtu ASAP 

2. J. S. Marek Požadavek na dodání kopií dokumentace od Jiviš a 
následné umístění na portál 
 
Jiviš dodal cca 50% dokumentů, zbytek prý nemá. JSM 
bude pokračovat vč. pověření k získání dokumentů od CG.  

Info o stavu na 
příští schůzce 

3. JIVIŠ Dodat návrh měsíčního výkazu s reálnými informacemi za 
červen 2013 (jaké informace budou k dispozici a pravidel 
dodávání výkazu – forma, termín) 
 
Dodali výkaz práce domovníka a budou dodávat průběžně.  
 
Výbor nově žádá správce o kontinuální dodávání, vždy k 15. 
a 30. dni v měsíci, scanů všech přijatých faktur a příloh 
k fakturám za období od posledního zaslání (spolu s úč. 
sestavou). Bez jejich předložení nebude provedena 
autorizace plateb v internetbankingu KB.  

Splněno 
částečně 

4. JIVIŠ Realizace značení v garážích dle dohody 
 
Jiviš navrhuje instalovat značky nikoliv namalovat na zeď. 
Odhad ceny za 1ks od Jiviš 500,-. Potřebujeme 5ks. 
Rozhodnutí výboru: Pan domovník nakreslí sprejem značku 
ZAKAZ ZASTAVENI dle šablony. Šablonu v elektronické 
podobě si vyžádá od J. S. Marka. Značky budou umístěny 
v garážích v místech šikmých ploch na zdech po obou 
stranách 1.PP, 2.PP a na stěně blíže vchodu z garáží do 
bloku 5I1.PP. 

ASAP - urgence 

5. JIVIŠ Dodat nacenění, způsob realizace a možný termín instalace 
zábran proti holubům 
 
Nacenění dodáno, ale chceme větší detail a min. jednu 
další nabídku 

Splněno 
částečně 
Nový termín: 
15/9 

6. JIVIŠ Dodat zápis ze schůze vlastníků 
 
Již na internetu 

Splněno 

7. JIVIŠ Připravit návrh na změnu pro zápis do OR 
 
Přišli podklady, které musíme každý podepsat (ověřeně) 

Splněno 
Další krok je na 
výboru 

8. JIVIŠ Zajistit změnu kontaktů v EPS Splněno 

9. JIVIŠ Dodat 4 univerzální čipy  Splněno 



10. JIVIŠ Prosíme o dodání podrobné kalkulace nákladů na výrobu 
čipů. 

15.09.2013 

11. M. Voříšková Předat univerzální klíč P. Kormanovi Splněno 

12. J. S. Marek 
 
 
JIVIŠ 

Zjistit, do kterých prostor se nelze dostat (nemáme klíče) 
 
Nedostaneme se do místností: 

a) Sklad domovníka 
b) Místnost s traktorem a sekačkou 
c) Sklad č. 1 v 1K2.PP 
d) Technická místnost v 1K2.PP 

 
Požadavek na správce: Dodat klíče od a), b), c). Tyto klíče 
budou uloženy v trezoru SVJ a jejich užití bude 
protokolováno. Klíč od d) vyžádat do CG. Pokud jej nevydá, 
vyměnit zámek, který umožní vstup pouze členům SVJ a 
domovníkovi. (Zámek půjde odemknout „SP“ klíčem.) 
V případě výměny zámku správce předloží výboru ke 
schválení kalkulaci bez ohledu na výši částky. 

 

Splněno  
 
nový úkol na 
Jiviš 

13. T. Moudrý Vyvěsit info. na nástěnky o vydávání nových klíčů ke spol. 
prostorám 

Splněno 

14. J. S. Marek Zjistit možnosti převodu vlastnictví domény svph.cz na 
právnickou osobu společenství 
 
Info od JSM – doménu nelze registrovat na PO, SVHP je 
uvedena jako organizace (JSM je součástí organizace) 

Splněno 

15. JIVIŠ Dodat termín opravy kabeláže a zajistit opravu (kamera) splněno 

16. JIVIŠ zajistit výzvu k odstranění věcí ze společných prostor na 
vlastníky s termínem 31/8/2013. Výzvu zrealizovat 
obvyklým způsobem (? stačí nástěnka) 

splněno 

17. J. S. Marek Připravit žádost o informace pro správce (jaké všechny 
informace požadujeme) 

trvá 

18. J. S. Marek Domluvit rozsah objednávky se správcem včetně 
zdokumentování. Do úkolu zaangažovat ještě alespoň 
jednoho dalšího člena výboru (fasáda) 
 
12/8 proběhlo místní šetření k 27/8 má být předložena 
cenová nabídka, ale prozatím nedodáno 

trvá 

19. T. Moudrý Dodat na nástěnky informace o novém výboru a nové e-
mailové adrese výboru 

splněno 

20. Všichni 
členové 
výboru 

Dodat fotku T. Moudrému (nástěnka) a J. Markovi (portál) trvá 

21. JIVIŠ Zajistit doplnění písku na dětské hřiště (pískoviště) 
 
Písek byl do pískoviště doplněn 

splněno 

 



Závěr: 

Výbor konstatuje, že po diskuzi a připomínkách schválil všechny uvedené body programu jednání tak, 

jak je shora uvedeno. 

Výbor konstatuje, že jedno vyhotovení zápisu bude předáno správci 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 úterý  11.09.2013 v 18,30 hodin. 

Dne 27.08.2013, zapsala M. Třísková, doplnil J. S. Marek a ověřil P. Korman. 

 


