
Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků  

Nekvasilova 584-587  

konané dne 1. prosince 2021 v 19:00  
 
Přítomni:  Ing. Jiří Horák Ph.D., Lucie Janošková, Mgr. Barbora Schmidtová 
 

Výbor Společenství vlastníků: 

1. Informuje vlastníky, že (v návaznosti na dřívější sdělení prostřednictvím zápisu 
ze schůze výboru), že 20. října 2021 proběhlo Shromáždění vlastníků, které se 
konalo v jídelně ZŠ Strozziho. Zápis ze shromáždění byl ověřen, vyvěšen ve 
vestibulu bytového domu a rozeslán vlastníkům (1. 12. 2021).  

2. Informuje vlastníky, že byl stanoven termín veřejného projednání navrhované 
změny územního plánu na pozemcích Čechie na 7. 12. 2021 od 10:30. Veřejné 
projednání probíhá standardně v prostorách CAMPU - centra pro městské 
plánování v sídle IPR - v areálu Emauzského kláštera. Jestli bude účast 
veřejnosti možná, záleží od opatření vzhledem k šíření COVID-u. Projednávání 
tak bude přístupné zejména prostřednictvím online přenosu na 
https://vimeo.com/635189112/809bb7f860 , v době  konání  této  
videokonference  bude  možné  pokládat  dotazy,  a  to  buď  na  telefonním 
čísle  +420  727  983  009,  nebo  prostřednictvím  zřízeného  okna  pro  chat,  
které  je  součástí přenášené  videokonference,  které  budou  v  rámci  
videokonference  zodpovězeny. 
 

3. Informuje, v souvislosti s nadcházejícím koncem životnosti měřičů/odečítačů 
tepla (na radiátorech v bytových jednotkách) počátkem roku 2022, oslovil 
s žádostí o cenovou nabídku dva subjekty – firmy INMES, s.r.o. a Spolehlivá 
řešení, s.r.o. (z důvodu vlastních pozitivních referencí). Během měsíce prosince 
chce s jednou z firem smluvně zajistit dodávku montáže měřičů tepla 
s dálkovým odečtem, instalace by proběhla koncem prvního čtvrtletí roku 
2022. 

4. Informuje, že zůstatek na účtu SVJ ke dni 30. 11. 2021 činil 1 239 425,61 Kč. 

5. Informuje vlastníky o tom, že příležitost pro setkání se členy výboru SV 
(konzultační hodiny) bude ve středu 5. ledna 2022, a to mezi 18:30 a 19:00. 

 

 

 

zapsal Ing. Jiří Horák, Ph.D. 

 

https://vimeo.com/635189112/809bb7f860


Příjemné prožití adventu,  

nadcházejících vánočních svátků, 

 a do roku 2022  

mnoho radosti, štěstí  

a zejména pevného zdraví … 
 

 

 

… přejí srdečně všem vlastníkům bytových jednotek  

a jejich nájemníkům, 

 

členové výboru Společenství vlastníků Nekvasilova 584-587 

Jiří Horák, Lucie Janošková, Barbora Schmidtová 


