
 

 

 

 

 

 

V Praze dne 14. října 2019 

 

Společenství vlastníků jednotek Jahodnice 722, U Hostavického potoka 722/1, 198 00 Praha 9 - Hostavice 
IČO: 29030617, OR oddíl S vložka 11181, předseda: Ing. David Vlček 

bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú. 2107303916 / 2700 
 www.jahodnice722.cz, e-mail: vybor@jahodnice722.cz 

Zápis z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek 
Jahodnice 722, 

Praha 9 – Hostavice, ze dne 8.10.2019 

Přítomni: Lucie Bydžovská, David Vlček, Alena Zajíčková,  
Host: Ondřej Rous 
 
 
Začátek jednání: 20.00 Konec jednání: 22:00 
 

1) Hlasování o programu (3-0-0, pro-proti-zdržel se) – schváleno. 
 

2) Jednání se zúčastnil Ondřej Rous, který má zájem o práci ve výboru. Jako plnohodnotný člen 
výboru může zvolen až příštím shromáždění, do té doby bude pomáhat se stávajícími úkoly, kde to 
není v rozporu s GDPR. Velmi si jeho iniciativy vážíme. 
 
3) V bytě 501 dochází k zatékání z terasy. Proběhly testovací sondy, které potvrdily přítomnost vody 
v místech pod izolací. Nyní zvažujeme spolu s majitelem jednotky možná řešení z hlediska způsobu 
provedení i termínu opravy. 
 
4) Majitel bytu 133 požádal výbor o schválení instalace klimatizační jednotky. Vzhledem k tomu, že 
návrh instalace splňuje podmínky, aby nedošlo k poškození společných prostor a zároveň majitel má 
souhlas svých nejbližších sousedů, výbor hlasoval pro schválení (3-0-0). Případné škody na fasádě, 
které by přece jen po instalaci nastaly, jdou na vrub majitele bytu 133. 
 
5) Pojišťovna nám proplatila vytopení garáže ze dne 30.7.2019 v plném rozsahu vzniklé škody. 
Náklady na opravu byly 35 341 Kč, platíme tedy pouze spoluúčast 1000 Kč. 
 
6) Na vyhlášený kontrolní den 8.10.2019 se nepřihlásil žádný zájemce. 
 
7) Odečty spotřeb za rok 2019 proběhnou pravděpodobně 6.1. a 7.1.2020. Přesné termíny 
zveřejníme v polovině prosince na nástěnkách a v informačním emailu. 
 
8) Zájemci o úklid sněhu v sezoně 2019/2020 se mohou hlásit na vybor@jahodnice722.cz. Vyplácí 
se 750 Kč za zásah (jeden celkový úklid). Detailní podmínky rádi sdělíme zájemcům osobně. 
 
9) Bohužel se za třetí čtvrtletí objevilo větší množství dlužníků. Většina dluhů vznikla tím, že si 
vlastníci nezměnili trvalé příkazy po posledním vyúčtování/změně záloh. Se všemi dlužníky je výbor 
v kontaktu a situace se řeší individuálně. 
 
 
Příští schůze: 12.11.2019 od 20 h. 
 

 
Zapsala: Alena Zajíčková 
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