
 

 

 

 

 

 

V Praze dne 22. března 2022 

 

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. 3. 2022 

Přítomni: Lucie Bydžovská, David Vlček, Alena Zajíčková,  
 
Začátek jednání: 19:00 Konec jednání: 21:30 
 
1) Hlasování o programu (3-0-0, pro-proti-zdržel se) – schváleno. 

 
2) Termín na opravu zvonků ve vchodu 7 je v týdnu od 28. 3., přesný harmonogram byl oznámen 

příslušným vlastníkům mailem. Je nutná přítomnost majitele nebo nájemníka v bytě!  

3) Přechod na novou frekvenci pro otevírání vrat proběhl 14. 3., velmi děkujeme všem za rychlou 
spolupráci při přebírání nových ovladačů. 

 

4) Jak již bylo několikrát zmíněno, vodorovné rozvody teplé vody v garážích jsou v havarijním stavu. 

Výbor na jejich výměnu vybral firmu SVA spol. s.r.o., cena cca 1,5 milionu Kč. Již nyní bychom rádi 

upozornili, že v průběhu opravy bude nutné vždy vyparkovat všechna auta v právě měněné části, 

jinak se celá akce prodlouží, prodraží a hrozí i poškození nevyparkovaných aut. O přesných 

termínech budeme informovat. Detaily cenových nabídek výběrového řízení jsou k dispozici u výboru 

na vyžádání v rámci kontrolního dne. 

 

5) Firma SBD Severní Město, která nám spravuje účetnictví, požádala o navýšení faktury o inflaci na 

částku 15.456, - Kč z 14.250, - Kč. Výbor tuto změnu odsouhlasil. 

 

6) Proběhlo seřízení samozavírače požárních dveří 3.p. vchodu č. 7. Žádáme vlastníky, aby na dveře 

či zárubně dveří nic nelepili. Z důvodu požární ochrany musí být dveře plně dovřené. 

 

7) Výbor řeší problém zkroucených balkonových dveří 2.p. vchodu č. 3. Prozatím byly dveře zavřeny 

a byla vymontována klika kování. Dojde k objednání dveří nových. Do budoucna se bude potřeba 

zabývat funkční větratelností každé chodby v domě. Necháme zpracovat nabídku na dodatečnou 

instalaci otevíracích oken na konci chodby, aby docházelo ke klasickému provětrávání celého 

prostoru. 

 

 

Příští schůze: 5. 4. 2022  

 
 

Zapsala: Alena Zajíčková 

http://www.jahodnice722.cz/index.php/vybor-svj/oznameni/287-pozvanka-na-shromazdeni-svj-dne-20052015
mailto:vybor@jahodnice722.cz

