
Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků Nekvasilova 

584-587  

konané dne 5. dubna 2017 v 19:00 

 

Přítomni:  Kateřina Bukáčková, Ing. Jiří Horák, MBA, Ph.D.,  

Mgr. Alena Mášová 

Host: Ing. Ladislav Viták (Planet A, a.s. & Kuki TV) 

 

Výbor Společenství vlastníků: 

1. Vyslechnul prezentaci Ing. Vitáka ze společnosti AIM Networks na instalaci 

rozvodů internetu a TV Kuki. Výbor SV vnímá jako obzvlášť výhodné přivedení 

všech navrhovaných služeb podzemními rozvody a dále vyvedení technickým 

podlažím, což by dlouhodobě mohlo přispět k odstranění stávajících přívodů 

internetu ze střech okolních bytových domů. Z tohoto důvodu Výbor požádal 

na základě orientační preference vlastníků rozšířit nabídku internetových a TV 

poskytovatelů (z 2. 11. 2016) Ing. Vitáka o předložení návrhu smlouvy o 

umístění vnitřního komunikačního vedení. 

2. Informuje, že v průběhu měsíce března 2017 byl vyměněn nevratně poškozený 

zavírač dveří u vchodu 584 a dále došlo k opravě prasklé stoupačky teplé 

užitkové vody ve vchodu 586. 

3. Informuje o zahájení výroby dveří k nebytovým prostorám (sklípkům) s tím, že 

instalace nových dveří proběhne v průběhu měsíce dubna 2017.  

4. Vyzývá případného uživatele sklepní kóje v prostoru II/6 v 6. patře domu (na 

kterou výbor SV umístil dokument s výzvou) o přihlášení se Výboru SV. Pokud 

nedojde k přihlášení případného uživatele, Výbor SV bude (i na základě vedené 

evidence) považovat tuto sklepní kóji za nevyužívanou a přidělí ji (po jejím 

vyklizení) vlastníkovi bytu č. 584/26, který v tuto chvíli žádnou kóji k užívání 

přidělenou nemá. 

5. Informuje o tom, že zaslalo uzávěrku účetnictví za rok 2016 na finanční úřad 

pro Prahu 8, čímž splnilo v tomto ohledu svoji zákonnou povinnost. 

 

 

 

 

Zapsal: Jiří Horák      Ověřila: Alena Mášová 



 

 

 

Notes 

6. nacenění TOMI k uchycení stoupaček + ventilů 

7. příprava schůze shromáždění – (fond oprav) 

8. Ehespaner – zakreslení plánu … 

9. rekonstrukce dveří od sklípků 

10. rekonstrukce kontejnerového stání 

11. holubi 

12. odeslání daní 

13.  

 

 


