
Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků  

Nekvasilova 584-587  

konané dne 6. května 2020 v 19:15 

Přítomni:  Ing. Jiří Horák Ph.D., Lucie Janoušková, Mgr. Barbora Schmidtová 

 

Výbor Společenství vlastníků: 

1. Informuje vlastníky, že rekonstrukce stoupaček (a rozvodů zemního plynu) 
bude pokračovat ve vchodu 587 od 25. května 2020, viz informace a 
harmonogram rozeslané vlastníkům (resp. vyvěšené na vývěsce) od 1. 5. 2020. 

2. Informuje vlastníky, že rekonstrukce stoupaček (a rozvodů zemního plynu) ve 
vchodu 586 bude pokračovat od 29. června 2020, podrobná informace bude 
rozeslána vlastníkům 11. května. 

3. Informuje vlastníky, že rekonstrukce stoupaček (a rozvodů zemního plynu) ve 
vchodu 587 bude probíhat v původním termínu, tj. od 18. května 2020 do 12. 
června 2020. 

4. Informuje vlastníky, že objednal rekonstrukci úklidové místnosti u pana S. 
Pitukha (IČ 74831411) tak, aby mohla místnost sloužit jako plnohodnotná 
náhradní koupelna k využití vlastníky při nadcházející rekonstrukci, a to za 
celkovou cenu 65.888,10 Kč vč. DPH. Práce budou dokončeny do zahájení 
rekonstrukce (do 25. 5. 2020).  

5. Informuje vlastníky o tom, že dojde k otevřené konzultaci k rekonstrukci 
střechy (od 12. 5. do 22. 5. 2020) a dále bude střecha zpřístupněna 
v doprovodu člena výboru SVJ a technika, a to v termínu, který bude 
upřesněn a zveřejněn ve vestibulu vchodu do domu č. 585. 
 

6. Informuje o záměru svolat Shromáždění vlastníků na začátek června 2020 
(předběžně 4. 6. 2020, bude upřesněno v závislosti na dostupnosti vhodných 
prostor). 

7. Žádá všechny vlastníky bytových jednotek ve vchodech 586 a 587, aby dne 
23. července 2020 mezi 13:00 a 17:00 zpřístupnili své byty pro provedení 
výchozí revize plynového zařízení (rozvodů plynu). 

8. Informuje vlastníky o tom, že Kateřina Bukáčková ke dni 14. dubna 2020 na 
svou žádost ukončila funkci členky výboru a na její místo byla dne 6. května 
2020 kooptována Mgr. Barbora Schmidtová.  



9. Informuje vlastníky o tom, že další příležitost pro setkání se členy výboru SV 
(konzultační hodiny) bude ve středu ve středu 3. června 2020, a to mezi 18:30 
a 19:00. 

 

 

 

 


