
Vážení vlastníci, 

 

pro potřeby schůze SVJ, která proběhne příští středu, tj. 26. června 2013 v 19:00, vám zasílám 

následující informace. 

1. Naše dosavadní správcovská společnost M.A.N. s.r.o. mě k dnešnímu dni písemně informovala o 

skutečnosti, že k 30. září tohoto roku vypovídá s naším SVJ smlouvu o spolupráci. Do této doby se 

proto musíme rozhodnout, kdo bude tuto činnost vykonávat nadále. Prosím tímto o vaše návrhy, jak 

tuto záležitost vyřešit. Společnost M.A.N. jako důvod své jednostranné výpovědi uvedla, že se již 

nadále nechce administrativně spoluúčastnit řešení našich složitých finančních záležitostí. Bohužel je 

potřeba uvést, že za řadu problémů, které v současnosti musí SVJ řešit, společnost M.A.N. nese svou 

vinu, a to především svou nečinností. Upozorním zde jen namátkou na problém vypršení smlouvy o 

pojištění domu (který při kroupových srážkách v roce 2010 znamenal pro SVJ nutnost vydat 

z prostředků fondu oprav zbytečně 250 tis. Kč na opravu střechy), neřešení příčin „úniku“ studené 

vody v řádech milionů litrů, neřešení příčin násobně vyšších faktur za vodu teplou (za posledních 6 let 

finanční škoda pro SVJ v hodnotě 500 tis. Kč), neochota spolupracovat při řešení technických 

problémů v našem domě (zvonky, kanalizace, nepořádek kolem domu). V neposlední řadě nám 

způsoboval při našem následném řešení těchto problémů prostřednictvím M.A.N.u komplikaci fakt, 

že M.A.N zastupuje i jiné bytové domy v našem okolí, a cítil se tak ve střetu zájmů. Ukončení 

spolupráce tak vnímám jako nutné i z pohledu našeho SVJ. 

2. V roce 2003 uzavřelo SVJ prostřednictvím společnosti M.A.N. s.r.o. s Pražskými teplárnami, a.s. a 

ostatními bytovými domy v naší odběrné větvi vícestrannou dohodu, v níž se přihlásilo k odběru 

teplé vody a tepla k vytápění a současně se zavázalo k platbám za tyto komodity. Součástí plateb je 

v obou případech tzv. základní složka. Ta představuje 30, resp. 40 % celkové platby, což v našem 

případě představuje za poslední období průměrnou roční částku cca 150 tis. Kč. Tato složka se přitom 

běžně rozpočítává podle skutečné výměru bytového domu, který je teplem a teplou vodou 

zásobovaný. V našem případě je touto výměrou plocha 880 m2, přičemž plochou ve smlouvě 

s teplárnami a ostatními domy nakonec sjednanou je plocha 1500 m2. Příčiny tohoto mi nejsou úplně 

známy, nicméně skutečnost, že tímto ročně jako SVJ tratíme cca 60 tis. Kč, mě vedla k žádosti o revizi 

těchto smluv. Jak jsem uvedl výše, M.A.N. nám v tomto odmítl být nápomocen, takže v tuto chvíli o 

věci jednám s teplárnami osobně napřímo. Odpověď na žádost o úpravu smlouvy, tak aby 

odpovídala skutečným nikoli hypotetickým parametrům budov, jsem však zatím od protistrany 

nezískal. O dalším vývoji vás budu samozřejmě informovat.  

3. S ohledem na výpověď správcovské společnosti (viz bod 1) budeme muset zřejmě svépomocí řešit i 

přetrvávající nedoplatky vůči SVJ. Jejich úhrnnou výši a dobu, kdy vznikaly, jsem vám uvedl nedávno. 

Dlužníky tímto upozorňuji, že dle závěru poslední schůze již vypršel termín, kdy buď měli své dřívější 

závazky (společně s vyúčtováním za rok 2012) buď vyrovnat, nebo se se správcovskou společností 

individuálně dohodnout na závazném splátkovém režimu nepřesahujícím dobu 12 měsíců. Dle 

informací M.A.N.u ke dni 6.6.2013 takto učinila pouze jedna ze sedmi osob (resp. osmi, započítáme-li 

také již bývalé vlastníky). Navrhuji, aby se tato povinnost již dále neodkládala a aby tyto závazné 

dohody dlužníci sjednali s pověřeným vlastníkem SVJ, a to nejpozději do 15. července tohoto roku. 

SVJ bude následně o plnění těchto splátkových režimů pověřeným vlastníkem průběžně informováno. 

Nepodaří-li se takto závazky členů SVJ vyrovnat, nebudu již schopen ani ochoten z pozice pověřeného 

vlastníka pokračovat v řešení tohoto přetrvávajícího problému.  



4. V úterý dne 25. června proběhne v návaznosti na několik opakovaných podnětů členů SVJ revize 

kanalizace. Dost možná z této revize vyplyne potřeba čištění stoupaček. Děkuji proto předem za vaše 

pochopení, že v danou dobu se v našem domě může šířit nadměrný zápach... V souladu se závěry 

poslední schůze SVJ jsem také postupně obstarával konkrétní nabídky na rekonstrukční práce na 

našem domě, na kterých jsme se dohodli. V danou chvíli mám k Vašemu rozhodnutí k dispozici 2 

nabídky na instalaci měřáků tepla, prezentovat vám je budu na domovní schůzi. Nabídky na malířské 

práce a rekonstrukce balkónů zatím stále shromažďuji; jakmile budou k dispozici, dám vám je hned 

následně ke schválení, ať už se konečně někam dále posuneme. Rád bych, aby všechny tyto 

rekonstrukce proběhly do konce tohoto roku. Opětovně bych rád uvedl, že s ohledem na relativně 

velkou časovou vytíženost, kterou (nejen) tato záležitost obnáší, uvítám jakoukoli vaši výpomoc... 

 

S pozdravem 

 

 

Jan Urbanec 

19. června 2013 

 


