
Společenství vlastníků Botevova 3107, 3108 a 3109, Praha 4
se sídlem Praha 4, Botevova 3108, PSČ 143 00, IČ 024 65 574

Zápis z jednání výboru SV č. 07/2015 ze dne 9.4.2015
Přítomni: D. Soukupová, Z. Střížková, J. Chrdle,  S. Bláha

1) Na rozeslané zadání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro 
revitalizaci našeho bytového domu v rozsahu pro stavební povolení, výběr zhotovitele 
a  kontrol  prováděných  prací  (toto  zadání  je  vlastníkům k náhledu  v kanceláři  SV) 
reagovaly  všechny oslovené firmy,  do VŘ se přihlásily  4,  vyhodnocování  nabídek 
proběhne 18.4.2015 od 10.00. Zástupce vybrané firmy bude pozván na shromáždění, 
aby projekt představil a byl k dispozici pro dotazy vlastníků bytů.  

2) Příprava shromáždění vlastníků, upřesňování bodů programu. 

3) Připomínáme zákaz kouření a odhazování nedopalků v celém našem domě (včetně 
chodeb  a  schodišť),  ve  vchodě  3108  např.  kdosi  kouří  na  schodišti  a  nedopalky 
zastrkuje pod plastový práh.

4) Proběhla oprava společné televizní antény. 

5) Rekonstrukce v bytě č. 7/3107 byla posunuta, proběhne od 16. do 30.4.2015.

6) Uskutečnily se další schůzky k prodeji bytů, kontaktován Svaz českých a moravských 
bytových družstev. Informace přineseme na shromáždění 19.5.2015. 

7) Žádáme o zkontrolování  funkčnosti  radiátorových termostatických hlavic,  v případě 
jejich nefunkčnosti kontaktujte prosím techniky SV -  p. Chrdle, p. Bláhu. 

8) Znovu připomínáme mazání mechaniky oken (alespoň 1x ročně).

9) Občas protáčejte všechny „uzávěry“ v bytě (plyn, voda, myčka, pračka apod.)

10)  Policií byli dopadeni zloději – „sklepaři“, kteří s největší pravděpodobností vyloupili 
sklepy i v našem domě. Ti, kterým zloději odcizili kola, se mohou blíže informovat na 
MOP, Praha 12 – Modřany v Soukalově ulici.

11) Shromáždění vlastníků se bude konat v úterý 19.5.2015 od 17.45 do 21.00 h v 
jídelně ZŠ Rakovského.  Přijďte všichni, těšíme se na vás. Prosíme o dochvilnost.

 Zvláštní zasedání výboru SV se koná 18.4.2015 od 10.00 hodin. 
 Vlastníci bytů jsou vítáni!

Další zasedání výboru SV proběhne ve čtvrtek 23.4.2015 od 18.30 hodin.

        

 V Praze dne 10.4.2015
 Zapsala : Dana Soukupová
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