
Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků domu Františka Diviše 1427, Praha 
 
 
Datum konání: 19.9.2017 
 
Místo konání: Café bar U Karla, Přátelství 155, 104 00, Praha 10 - Uhříněves 
 
Účast vlastníků: 53% (z toho v zastoupení 39%) 
 
Průběh schůze dle programu: 

 
1) Zahájení a prezence 

 
Schůze byla zahájena v 19:15 úvodem a prezencí přítomných vlastníků 
 
 
2) Předložení zprávy o hospodaření SVD za rok 2016 a její schválení 

 
Všem přítomným byla předložena zpráva o hospodaření SVD za rok 2016 
a sděleny aktuální zůstatky na běžném a spořícím účtu ( k 19.9.2017 na běžném účtu 349 859 Kč, na spořícím účtu 749 232 
Kč). 
 
Zpráva o hospodaření byla schválena 100% přítomných vlastníků 
 
 
3) Přehled o proběhlých revizích a opravách v roce 2016 

 
Revize byly provedeny v pravidelných intervalech (zajišťuje pan Krůta). 
Opravy - v roce 2016 byl vyměněný zásobník teplé vody ve vchodě 54L a opravena dlažba v zádveřích obou vchodů. Dále 
byly provedeny drobné opravy (odlupující se omítky, výměny čidel a žárovek aj.). 
 
 
4) Schválení nabídky na opravu a ověření stávajících kalorimetrů v letošním roce 

 
Přítomným vlastníkům byla předložena nabídka firmy Profitherm na opravu a servis stávajících kalorimetrů(repase). Tato 
oprava či pořízení nových kalorimetrů je povinné ze zákona. 
Přítomní vlastníci se ptali, o kolik je dražší pořízení nových kalorimetrů. Rozdíl je cca 1000 Kč na kalorimetr. 
O nabídce nakonec nebylo hlasováno a přítomní se dohodli, že výbor SVD zjistí přesnou nabídku na nákup nových 
kalorimetrů a to od firmy Profitherm a další firmy, kterou osloví, aby byly dvě nabídky pro srovnání. 
Výběr dodavatele pak proběhne odsouhlasením mimo schůzi (per rollam). 
 
S tímto postupem souhlasilo 100% přítomných vlastníků. 
 
 
5) Schválení plánu oprav na rok 2017 

 
S přítomnými vlastníky byl probrán plán na vymalování zdí v domě. 
 
Záměr vymalovat byl schválen 100% přítomných vlastníků. 
Rozhodnutí, zda nechat vymalovat celý dům nebo letošní rok jen přízemí a další patra postupně, bylo ponecháno na výboru 
SVD, který zváží cenové nabídky(celý dům x 1 patro). 
 
 
6) Příjmy z pronájmu (vysvětlení a diskuse o příjmech z pronájmu od firem Green Cube a UPC) 

 
Přítomní vlastníci byli informováni o výši příjmů z pronájmu na základě uzavřených smluv s firmami Green Cube (1200 Kč 
za rok) a UPC (10 000 Kč za rok). Platby jsou odesílány na účet SVD Františka Diviše 1427, Praha a převedeny do fondu 
oprav. Souvisí s tím uvedení vypočtené částky pro každého člena SVD do daňového přiznání. 
 
7) Diskuse 

 



Přítomní diskutovali o problému nepořádku kolem popelnic. Pan Lehuta dal návrh na uzamčení prostoru s kontejnery. Bude 
zjištěna cenová nabídka na výrobu 2 kovových dveří, které by uzavřely prostor s popelnicemi a ta bude předložena na 
plánované schůzi předsedů. 
Kromě nepořádku si vlastníci stěžovali na hluk, který dělají bezdomovci, kteří popelnice otvírají. Tento problém by také 
mohlo vyřešit již zmiňované uzamčení prostoru s kontejnery. 
Přítomní byli dále seznámeni s dosud nevyřešeným způsobem financování oprav míst a věcí, které jsou společné i pro ostatní 
domy(pískoviště, chodníky). Také tento problém by měl být řešen na plánované schůzi předsedů. 
 
Závěrem bylo přítomným poděkováno za účast a schůze byla ukončena ve 20:40. 
 
 
Schůzi řídila a zapisovala: Markéta Slavíková 
 
 
 


