
V Praze 9. prosince 2013 

Vážení vlastníci, 

pro potřeby naší domovní schůze, která se uskuteční v úterý 17. prosince 2013 od 19:00, vám zásílám slíbené 

podklady. Část z nich jsem vám již zaslal dříve (informace ohledně vaší individuální spotřeby tepla pro ústřední 

topení, finanční možnosti rekonstrukce, atd.).  

Plánované body schůze jsou následující: 

1. Představení nové správcovské firmy a návrh na změnu stanov SVJ. 

2. Informace o vývoji dluhů členů SVJ. 

3. Plán revitalizačních prací na bytovém domě v roce 2014. 

K bodu 1 

S výpovědí naší dosavadní správcovské firmy M.A.N. se této funkce od října 2013 ujala správcovská společnost 

paní Karolíny Sýkorové (http://www.karolinasykorova.cz/nabidky/sprava/ , kontakt: info@karolinasykorova.cz, 

tel.: 603 528 262, sídlo: Opletalova 10, 110 00 Praha 1.). Tuto změnu jsme měli schválit na naší plánované zářijové 

schůzi, která se však z důvodu velké nahlášené absence neuskutečnila. Nyní je potřeba tuto změnu, rovněž jako 

úpravy ve výpočtu plateb za správu (viz příloha), řádně schválit.  

V souvislosti se správou našeho domu současně navrhuji doplnění stanov našeho SVJ v tom smyslu, aby byla od 

nynějška honorována funkce pověřeného vlastníka. U ostatních standardně fungujících domovních samospráv je 

obvyklé, že tato částka se pohybuje měsíčně mezi cca 1000 až 1500 Kč a odráží pravidelné náklady, které 

pověřený vlastník běžně vynakládá (tj. platby za telefon, pohonné hmoty, čas věnovaný potřebným aktivitám 

souvisejícím se správou domu).  

K bodu 2 

Na poslední domovní schůzi jsem také vyzval SVJ, aby schválilo povinnost úhrady veškerých závazků vlastníků 

vyplývajících z nedoplatcích na ročních vyúčtování (za roky 2012 a předchozí). Dle aktuálních mně dostupných 

informací (poskytnutých ještě společností M.A.N.) se podařilo dluh snížit z původních cca 262 tis. Kč (stav 

k 31.12.2012) na současnou částku 98 tis. Kč. S platební morálkou v roce 2013 problémy evidovány nejsou. 

V současnosti máme na našem bankovním účtu k dispozici cca 980 tis. Kč, přičemž – jak jsem Vás již taktéž 

informoval – část  těchto prostředků je nově umístěna na spořicím účtu, jehož úročení nám umožňuje v plné míře 

hradit bankovní poplatky.  

K bodu 3 

Potřebné podklady k záležitosti možných revitalizačních prací jsem Vám již zaslal ve svém říjnovém sdělení. 

Podrobnou kalkulaci možných změn v příspěvcích do fondu oprav v případě, že bychom se je rozhodli realizovat, 

zpracuji a předložím vám ke schválení ve chvíli, kdy se rozhodneme, zda tyto investice uskutečníme, či nikoli. 

K jejich vypracování bude zapotřebí předložení závazné nabídky dodavatelů a úvěrující banky. Předběžně platí, že 

celková rekonstrukce domu by nás vyšla na cca 1,6 až 1,9 mil. Kč, přičemž případný úvěr by nebyl zajištěný 

žádným zástavním právem a navýšení příspěvku do fondu oprav by mělo v plném rozsahu mít odraz ve snížených 

platbách za ústřední vytápění. Varianta postupných oprav (balkony, zateplení) je taktéž možná, ovšem se 

zmíněnými omezeními (nutnost opakovaně instalovat lešení, rozdělit záruku za práce mezi více dodavatelů, atd.). 

S pozdravem 

Jan Urbanec, pověřený vlastník 
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