
 POZVÁNKA 

 na shromáždění 

 Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274 
 IČ: 285 19 256 

 se sídlem: Mattioliho 3274/7, Praha 10 (dále jen „společenství“) 

 Za výbor společenství: 
 předseda výboru Ing. Michal Zamrazil, nar. 11.4.1955, 

 bytem: Střelničná 1971/32, 182 00 Praha 8 – Libeň 

 svolává  v souladu  s ust.  §  1207  odst.  1  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  ve  znění  pozdějších 
 předpisů  a  v souladu  s  článkem  VI  a  VII  platných  Stanov  společenství  na  den  12.01.2022  od  17:00 
 hodin  shromáždění  společenství,  které  se  bude  konat  pouze  formou  per  rollam,  a  to  do  12.02.2022  do 
 17:00 hodin. 

 Tuto pozvánku najdete také na stránkách  www.svph.cz  včetně funkčních odkazů. 

 Program shromáždění: 

 1.  Informování členů SVJ o provedených činnostech výboru a správce za rok 2019 a 2020: 
 a.  https://svph.cz/wp-content/uploads/2021/12/2019.pdf 
 b.  https://svph.cz/wp-content/uploads/2021/12/2020.pdf 

 2.  Předložení účetní závěrky za roky 2019 a 2020: 
 a.  https://svph.cz/wp-content/uploads/2021/12/2019-reho.pdf 
 b.  https://svph.cz/wp-content/uploads/2021/12/2020-reho.pdf 

 3.  Zpráva o stavu dlužníků a vymáhání: 
 a.  https://svph.cz/vymahani-pohledavek-2021/ 

 4.  Rozhodování  o  pořízení  nových  zvonků,  domovních  videotelefonů  a  vnějších  tabel.  Výboru 
 byly  předloženy  3  nabídky  z nichž  podstatné  údaje  jsou  zveřejněny  na  str.  2  této  pozvánky 
 v rámci  přílohy.  Veškeré  údaje  včetně  podrobných  cenových  nabídek  všech  společností  jsou  k 
 nahlédnutí  na  níže  uvedených  odkazech.  Proto  prosím  vyberte  a  zaškrtněte  Vámi  zvolenou 
 nabídku,  připojte  hůlkovým  písmem  svém  jméno  a  příjmení  a  poté  i  vlastnoruční  podpis  a 
 celou  str.  2  vhoďte  do  schránky  výboru  v domě  7I,  5I,  3J  nebo  1K,  a  to  nejpozději  do 
 12.02.2022  do  17:00.  (Uvedené  ceny  v  tabulce  jsou  zaokrouhleny  nahoru  na  celé 
 desetitisíce.) 

 V Praze dne 01.12.2021 
 ____________________________________ 

 Ing. Michal Zamrazil 
 předseda výboru 

 Společenství vlastníků Park Hostivař Mattioliho 3274 
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 Zvolte jednu 
 variantu  [x] 

 Dodavatelé 
 (dle abecedy) 

 Stručný popis řešení  Přibližná 
 cena vč. 

 DPH 

 [   ] 

 BusinessCom, 
 s.r.o. 

 Nejmodernější plně digitální VoIP s otevřenými standardy. Tablo s 
 číselnou volbou podle BJ. Možnost otevření čipem, kartou, 
 jednorázovým kódem, obličejem, nebo na dálku mobil. V případě 
 nepřítomnosti doma, je hovor možné přesměrovat na mobil. Obraz i 
 zvuk v HD formátu. 
 https://svph.cz/wp-content/uploads/2021/12/Zvonky-CN-BusinessCo 
 m.pdf 

 850 000 Kč 

 [   ] 
 FERMAX 
 Servis, s.r.o. 

 Uzavřený systém jediného výrobce komponent s částečnou 
 digitalizací přenosu: zvuk + obraz. Tlačítkové tablo. Funkčně velmi 
 podobné tomu, co je dnes na domech bez přídavných funkcí. 
 https://svph.cz/wp-content/uploads/2021/12/Zvonky-CN-Fermax-Ser 
 vis.pdf 

 1 730 000  Kč 

 [   ]  SPL Servis, 
 s.r.o. 

 Digitální VoIP. Tablo s číselnou volbou podle BJ. Možnost 
 přesměrování hovoru na mobil. Obraz i zvuk v HD formátu. 
 https://svph.cz/wp-content/uploads/2021/12/Zvonky-CN-SPL-Servis 
 .pdf 

 1 600 000 Kč 

 Čitelně jména vlastníků bytové jednotky:  __________________________________________ 
 Číslo orientační vašeho vchodu (1, 3, 5, 7):  _____ 
 Číslo bytové jednotky dle listu vlastnictví:  _____ 

 Hůlkovým písmem jméno nebo název společnosti, které chcete po aktualizaci domovních telefonů 
 uvést na zvonku/v telefonním seznamu: 

 __________________________________________ 

 Dne……………………  …………………………………….. 
 Podpis vlastníka BJ 
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