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Z Á P I S 
ze 18. schůze výboru společenství vlastníků jednotek 

Termín konání: 15.8.2022 
Místo konání: Ostravská 635, 199 00 Praha 9, kancelář SVJ 
 
Přítomni: 

Jan Blažek (předseda výboru) Vladimír Michálek (člen výboru) Ing. Pavel Šplíchal (člen výboru) 
Danuše Plechšmídová (místopředsedkyně výboru) Ing. Arch. Věra Suchá (KK)  
Mgr. Lukáš Matys (předseda KK)   
   
 
Program schůze: 

 Informace o probíhající realizaci revitalizace bytového domu 
 Kontrolní dny č. 10, 11, 12 a 13 na stavbě dne 14.7., 21.7., 28.7. a 11.8. 2022 se zápisem do Stavebního deníku 
 Informace o dlužnících nájemného a služeb k 31.7.2022 
 Informace o podání žádosti o uzavření nájemní smlouvy na pozemky č. 10/34 a 10/43 
 Diskuze 

 
Průběh schůze: 
 
 Informace o probíhající realizaci revitalizace bytového domu 

Předseda výboru informoval členy výboru, že dle informací generálního dodavatele stavby, TDS i koordinátorky BOZP probíhá 
stavba bez komplikací dle projektu a v termínech dle SoD. 

 Kontrolní dny č. 10, 11, 12 a 13 na stavbě dne 14.7., 21.7., 28.7. a 11.8. 2022 se zápisem do Stavebního deníku 
Předseda výboru informoval členy výboru, že dne 11.8.2022 proběhl již 13. kontrolní den na stavbě s generálním dodavatelem 
stavby Nepro stavební a.s. za účasti TDS i koordinátorky BOZP se zápisem do Stavebního deníku. 

 Informace o dlužnících nájemného a služeb k 31.7.2022 
Předseda výboru informoval členy výboru, že správce SBD Praha odešle všem dlužníkům k 31.7.2022 upomínku o dluhu 
nájemného a služeb. 

 Informace o podání žádosti o uzavření nájemní smlouvy na pozemky č. 10/34 a 10/43 
Předseda výboru informoval členy výboru, že dne 15.8.2022 byla podaná žádost o uzavření nájemní smlouvy na pozemky č. 
10/34 a 10/43 z důvodu revitalizace BD, výměra záborů bude 400 m2. 

 
 
Další schůze výboru se bude konat dne 12.9.2022 od 19. hodin v Ostravské 635, kancelář SVJ. 
  
 
Zapsal dne: 15.8.2022  

Jan Blažek  
 předseda výboru  

 
 
 

Danuše Plechšmídová         Vladimír Michálek  
místopředsedkyně výboru         člen výboru  
 
 
 
 
Ing. Pavel Šplíchal 
Člen výboru 


