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3. Informace z SVJ

o dlužníci a velikosti dluhu

Paní Králová informovala o tom, že v současné době SVJ nemá žádné závazky vůči
dodavatelům.
Pohledávky SVJ: SVJ eviduje pohledávky za společností XXX (bude řešeno při
převodu jednotek/pozemků), panem XXX (exekuce: bez změny) a panem XXX. Dluh na 
jednotce 603 již nenarůstá, je řádně hrazen splátkový kalendář a zálohy roku 2020.

o jednání s UGC

Na posledním shromáždění nabídl pan Gero, že by mohl pomoci výboru v jednání s
UGC o přepisech pozemků a jednotek. Později se vyjádřil, že zjišťoval informace a že k 
převodu dojde nejdříve za 2 roky.

o legalizace chodníčku k zadní brance

Bylo vydáno stavební povolení k opravě chodníku.Mělo by následovat výběrové řízení na 
opravu dle projektové dokumentace a pokusit se opět jednat o podílu úhrady s SVJ 
Americká.

o zatékání vody do BD

Během léta došlo k opravě dlažby na terase bytové jednotky 206 včetně nové
hydroizolace. Prozatím pan Kašpárek další zatékání do garáže 129 neshledal.

o jednání se stavebním úřadem ohledně nepovoleného komína v jednotce 603

Nové informace prozatím výbor nemá.

o ostatní informace

- Bývalý výbor informoval o probíhajícím jednáním s městem o opravě silnice u
zadního chodníku (Domažlic:;ká ulice), kde ho stékající voda po nově zabudovaných 
kanálech ničí. Byla přislíbená náprava ze strany Města Liberce během pár měsíců.

- Bazén -bývalý výbor informoval o nutnosti výměny solmizační technologie, rozpočet 
ani návrh na opravu zatím SVJ Americká nepředložilo

- Bývalý výbor informoval, že dům má chybná některá prohlášení vlastníka, která jsou 
zapsána v KN a která u některých jednotek neodpovídají reálnému provedení a jsou v 
nesouladu s plány skutečného provedení jednotek ověřenými stavebním úřadem 
Liberec, které byly součástí kolaudačních rozhodnutí (např. průchod do podzemní
garáže je ve vlastnictví pana Kašpárka, velikost jednotek v 6.patře je jiná).
Doporučení ze strany bývalého výboru bylo narovnat skutečnost a zajistit nová
prohlášení vlastníka. Pan Gero, pan Vacek a pan Burián se vyjádřili, že to nepovažují 
za nezbytně nutné a nebudou se tím zabývat. Zároveň by nebránili, kdyby se tomu 
chtěl někdo věnovat.

- Stanovy SVJ -bude nutné připravit nové stanovy ( již bude řešit nový výbor).








