
 

 

Zápis z jednání výboru  
Společenství pro dům Františkova č.p. 903-911  

Zápis č. 03 / 2022 
Datum konání:  5.4.2022 

Místo konání:  Františkova 909/13, Praha 9 

Přítomni:   Josef Tuhý, Jan Svoboda, Petra Skůpová 
 
Omluveni:  --  
 
Hosté:    Petra Gavlasová 
 
 

 

Kontrola dluhů za nájem: 
 

V současné době není v rámci našeho bytového domu žádný problém s exekucí či 
 významným dluhem. Nevyrovnané závazky nájemníků či vlastníků vůči SVJ jsou 
 řešeny s maximální péčí výboru ve spolupráci se správcem SBD Praha.   

 
Katastr nemovitostí – byla provedena kontrola a v současné době není v rámci 
našeho domu znám žádný problém s exekucí. 
 

Projednávané body výboru společenství   
 

1) Kontrola zápisů z minula 
a) Plán oprav – trvá      p. Tuhý, p. Svoboda 
b) Výsadba zeleně okolo bytového domu Františkova – trvá – výsadba proběhne v 
průběhu měsících dubna/ května    p. Tuhý, p. Svoboda 
 
 

2) Shromáždění SVJ Františkova 
Termín shromáždění SVJ Františkova je stanoven na 14.6.2022  
(21 dnů předem budou rozeslány pozvánky).  
 
body k projednání: 
- plán oprav – bude prezentováno ve 3 celcích : 

 Interiér 
 Exteriér 
 Havárie 

Hlasování proběhne o jednotlivých celcích proběhne přes internet po shromáždění 
v průběhu měsíců září–listopad 2022. 

 

 

 



 

 

-  Interiér 
o nová dřevěná madla na zábradlí a úprava zábradlí (hlavně u zdí – 

zprohýbané) 
o nátěr zábradlí       
o nátěr soklů (zdí do výšky cca 80 cm omyvatelný nátěr)       
o výmalba společných prostor  
o nové linoleum vč. schodiště (od přízemí až do 4 NP)            
o sádrokarton v přízemí (zakrytí trubek na stropě) 
o oprava podlaha v přízemí (dlažba) 
o doplnění kamerového systému  

 
- Exteriér 

o oprava fasády severní strana (od METRA) 
o oprava fasády štítové strany  
o oprava fasády jižní strana (od garáží) 
o světla před vstupními dveřmi do domu (oba vstupy) 
o rolety na okna pouze ložnice (rolety na okna všechna okna) 
o klimatizace 
o nová okna do garáží 
o Rozšíření lodžie (Fejfarova) 
o zastřešení odpadků a uzamykání klecí (1/2 podíl Fejfarova) 
o  

- Havárie 
o vstupní portály – dlažby – na severní i jižní straně objektu 
o dešťové kanálky u vchodů 906-908 
o oprava vjezdu do garáže u vchodu 907 
o průsak vody do v garáži 903/9 + 908/9 

 
- projednat roční závěrku  
- volba – doplnění člena výboru 

 
3) Výsadba zeleně na severní straně objektu – na základě jednání s MÚ Praha 14 

s paní Adámkovou odsouhlasena výsadba zeleně v průběhu měsíce dubna na 
náklady MÚ Pha 14. Bude vysazen Jilm sibiřský. 
Zajistit:  
a) V každém vchodě namontovat vývod/kohout studené vody ve společných 

prostorách (zaslaná objednávka p. Prelovi)      p. Svoboda 
Zajistit zalévaní zasazené zeleně v období květen–září (2xtýdně), odměna 
stanovena na 3.000 Kč/měsíc.  
Byly osloveny p. Selementová a p. Ondračková  
s p. Ondračkovou uzavřena smlouva     pí Skůpová 

b) Zajistit smlouvu s p. Houdkem – údržba zeleně po výsadbě 3x ročně – udržovat 
ve výšce max. 80-90 cm, dále zajistit i sekání předzahrádek – dohody s MU 
Praha 14 3x ročně        p. Tuhý 

c) U vchodu Františkova 911 – bude zátaras / zábradlí, jak je vytvořená pěšina  
Zátaras zajistí dodávku a montáž MÚ Praha 14 (pí Adámková)         
          p. Tuhý, p. Svoboda 

 

4) Pojistka na dům  
stále čekáme na podklady od p. Brychtové (SBD Praha IMPOL) 
 
 



 

 

 
 

5) Legionella: 
 
- Po dokončení instalace zpětných klapek, kompletního čištění výměníku a rozvodů 

TUV a SUV byly znovu odebrány vzorky teplé vody na legionellu. Výsledky ve 
všech 3 testovaných vchodech jsou všechny v normě, tzn. do 100 jednotek. 

- Tyto výsledky budou předány na jednání s fy Veolia  
- Výbor doporučuje osadit z důvodů preventivních nějaké filtrační zařízení, bude 

projednáno s dodavatelem TUV a SUV 

pí Skůpová, p. Tuhý, p. Svoboda 

 

6) Po dokončení instalace zpětných klapek a předání díla byly fakturovány ze strany 
dodavatele více náklady spojené s instalací zpětných klapek, a to z důvodů, že 
v některých bytových jednotkách jsou po rekonstrukci malá anebo nevhodně 
umístěná revizní dvířka. 
Výbor byl o této skutečnosti předem informován a s vícepracemi souhlasil. 
Výbor projednal tyto vícenáklady a rozhodl o přeúčtování vícenákladů majitelům 
dotčených bytových jednotek. 
 

7) Archivace dokumentů 
 
- Povinnost archivace dokumentů – 10 let 
- Kontrola všech dokumentů 
- Byla provedena skartace starších dokumentů jak 10 let dle GDPR, skartace byla 

provedena firmou SKARTACE s.r.o., Praha 9 - Horní Počernice.   
  

DISKUSE: 

V rámci tohoto bodu bylo konstatováno, že všechny požadavky a úkoly na výbor 
Společenství pro dům Františkova č.p. 903-911 jsou buď vyřešeny nebo v řešení 
s maximální možnou odpovědností. 

Stav oprav v rámci našeho bytového domu 
Drobné závady jsou řešeny operativně a průběžně, vždy na upozornění ze strany obyvatel 
domu nebo zjištěných při pravidelných kontrolách p. Havelíkem (domovním asistentem).  
 

V Praze dne 5.4.2022 

 

Zapsala Petra Skůpová   

 

Předseda výboru společenství Josef Tuhý      

 

 


