
Dozorčí rada Společenství vlastníků jednotek domů Pavlovská a Ruzyňská
Zápis č. 2 Dozorčí rady ze dne 20. 6. 2017
1: Zasíťování balkonů
Do výběrového řízení na zasíťování lodžií proti vniku ptactva se přihlásily čtyři firmy, a to:

Prolizards.cz,
MT Hardy s.r.o.
Adera s.r.o.
Tomáš Víšek – fyzická  osoba

Ceny nabídek se pohybovaly v rozmezí 96 tis. - 152 tis. Kč. Nejprve byla vyřazena firma MT 
Hardy, jejíž nabídka byla výrazně nejdražší. Nabídky ostatních firem se finančně nijak zvlášť 
nelišily, proto byla věnována pozornost jejich kvalitě. Nakonec byla k realizaci vybrána firma 
Adera s.r.o., jejíž sítě jsou nehořlavé, s UV stabilizátorem a s životností 50 let. Kromě toho 
firma nabídla i nadstandardní pětiletou záruku. Konečná cena zasíťování činila 96.968,- Kč

Bělohlávková
2: Testování azbestu v šachtách bytových jader
     Na základě žádosti jednoho z majitelů bytů, výbor SVJ objednal u společnosti Forest 
Bohemia s.r.o. odběr vzorků z instalačních šachet a jejich testování na přítomnost azbestu.
     Společnost Forest Bohemia s.r.o. provedla odběr 6-to vzorků v bytových domech 583 v 
bytech č. 7 a 8, a 585  v bytě č. 24 a 591 v bytě č. 5. Zatím co v bytovém domě 583 byly 
výsledky testů na přítomnost azbestu negativní, v bytových domech 585 a 591 se přítomnost 
azbestu prokázala. Nedílnou součástí protokolů, předaných společností Forest Bohemia s.r.o. 
je i fotodokumentace s přesným vyznačením míst, odkud byly vzorky odebrány.
Celková cena za odběr vzorků, provedení jejich analýzy a zpracování protokolů, činila 
22.355,- Kč

Bělohlávková
3: Nový zahradník a úklid 
Po opakovaných reklamacích prací úklidu a údržby zeleně byla vypovězena dlouholetá 
smlouva s firmou Blesk. Poptávka na tyto práce byla uskutečněna. Přišla řada nabídek 
jednotlivců, jejichž kvality nebyli nějak podložené. Přihlásil se i jeden vlastník bytu, který 
měl o tuto práci zájem. 
Výbor se rozhodl pro místního vlastníka bytu. Úkony práce jsou stále stejné jako u 
předchozího dodavatele služeb. Povinnosti jsou stejné.
4: Povinná revize zařízení
Revize probíhají dle harmonogramu. 
5: Kotelna a pozemky
Jednání s úřady stále probíhá. Nabídkami na stavbu plynovodu se zaobírá výbor jednotlivě. 

Pozemky, které chybí vlastníkům bytu, by měli situaci vyřešit do konce roku. Od nového
roku vchází v platnost jiné podmínky převodu.  

Stanislav Chalupa

          




