
Záznam ze schůze výboru č. 30 / 2015 
 
Datum: 18. 2. 2015 
Přítomní: Pavel Korman (PK), Tomáš Moudrý (TM), Michal Zamrazil (MZ) 
Omluveni: Karel Polák (KP), Jan Marek (JM), M. Třísková (MT) 
Hosté: Roman Hrouda (RH) – domovník společenství, Petr Bach – člen společenství 

1. Jednání 
Volba předsedajícího: PK 
Volba zapisovatele: TM 
Volba ověřovatele zápisu: MZ 
Schválení programu jednání 

2. Termínovaný vklad u J&T Banky 
Výbor se jednohlasně rozhodl končící terminovaný vklad u J&T Banky neprodlužovat o další 
rok a udělat si průzkum trhu, co jsou schopné nabídnout i jiné banky. 

3. Roman Hrouda 
Výbor projednával s RH a jednohlasně schválil níže uvedené body – kromě bodu ch): 
a) Klíč od trezoru v klubovně výboru bude mít v držení PK a RH, kód k tomuto trezoru bude 
mít v držení TM a MZ. 
b) Proběhne výměna záložních baterií UPS, které již dosloužily, (objekty J a K) a další služby 
v celkové ceně 43654 Kč bez DPH. 
c) Proběhnout potřebné opravy STA v celkové ceně 18388 Kč bez DPH. Objedná RH. 
d) Pan Vlasák provede opravu poškozené fasády – termín do konce dubna 2015 – v celkové 
ceně 55850 Kč (konečná cena, firma není plátcem DPH). V případě, že se vyskytnou 
požadavky na další opravy fasády způsobené prasknutím, či odfouknutím omítky, budou 
opravy účtovány podle uvedených cen za 1 metr čtverečný v cenové nabídce. Objedná RH. 
e) RH informoval o výměně tabla na objektu I. 
f) Ústřední topení – v řešení. 
g) Problém s odpadní trubkou – problém získat kontakt na majitele bytu číslo 29 ve vchodě 
Mattioliho 3, TM se pokusí zajistit kontakt od Jiviš, s. r. o. 
h) RH dostal podnět od člena společenství ohledně požadavku distribuce informačního 
letáčku do schránek všech členů společenství na nutnost dodržovat pořádek v domě a okolo 
domu, znění letáku zajistí RH a TM na své náklady zajistí tisk letáku, RH distribuci. 
ch) RH dostal požadavek od člena společenství na nutnost osazení plotu za domy IJK 
informativní cedulí ZÁKAZ VSTUPU, v tomto bodě byl výbor jednohlasně proti, podobná 
cedule již na plotě umístěna je. 
 
4. Pronájem techniky od Zelených Žabáků, a. s. 
Výbor jednohlasně schválil pronájem vertikulátoru od úklidové firmy Zelení Žabáci, a. s. vždy 
na jaře (počínaje rokem 2015) na dobu tří dnů v hodnotě 3x 1000 Kč. 

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, domovníkovi a dalším 
smluvním partnerům k zajištění požadovaných úkolů. 
 
Tento zápis bude zveřejněn na stránkách společenství www.svph.cz (zajistí JM) a na 
nástěnkách v každém vchodu (zajistí TM). 
 
Termín následující schůze výboru je stanoven na 25. 3. 2015 v 18:30 v pizzerii Rotondo. 
 
Dne 8. 3. 2015 zapsal TM 
Dne XX. 3. 2015 ověřil MZ 


