
Výroční zpráva o činnosti výboru SVJ Jeseniova 2852, Praha 3. 
(IČ: 28537122) 

 za rok 2016 
 
Výbor SVJ pracoval ve složení : 
 
Marek Szewczyk – předseda výboru (zvolen červen 2013) 
Ivana Zubková – místopředseda výboru (zvolena červen 2014) 
Jaroslava Kubalíková – člen výboru (zvolena na mimořádné schůzi SVJ ke dni 7.10.2015) 
 
V roce 2016 výbor především spolupracoval na nastavení spolupráce s novým správcem SVJ, 
společností DOMUS po výpovědi předchozího správce AUSTIS.  
 
Výbor se v roce 2016 zabýval především následujícími činnostmi: 

- Komunikace se správcem, firmou DOMUS ohledně nastavení služeb spojených se správou 
objektu – služby byly nastaveny a správce DOMUS navíc předložil návrhy na snížení nákladů 
SVJ, revizí pojistné smlouvy a revizí smlouvy o správě výtahů.  

- Převzetí dokumentace k domu, klíčů, klíčových karet a pod. od AUSTISu – Austis 
prezentoval, že mnohé z požadovaných věcí nemá. Po periodickém nátlaku a osobní 
návštěvě paní Zubkové AUSTIS nakonec většinu věcí dohledal a předal. 

- Výměna patového vodoměru – pro podezření vysokého náměru spotřeby vody na patovém 
vodoměru byl správce DOMUS vyzván k požadavku výměny tohoto vodoměru Pražskými 
vodovody. Pražské vodovody výměnu odmítly do doby, než bude připojovací armatura 
uvedena do stavu v souladu s platnou legislativou. DOMUS provedl změnu a následně 
Pražské vodovody výměnu patového vodoměru 

- Příprava výměny kalorimetrů a bytových vodoměrů – kalorimetry a bytové vodoměry musí 
být dle vyhlášky periodicky měněny za nové, nebo repasované s platným ocejchovním. Výbor 
schválil jednu ze tří nabídek zprostředkovaných DOMUSem. Realizace výmeny byly 
naplánovna na začátek 2017.  

- Řešení dluhu po zesnulém majiteli bytu č. 54 - Attila Čeletka, majitel BJč. 54 zemřel v roce 
2015 a po jeho úmrtí neustále narůstal dluh na službách. DOMUS byl pověřen nalezením 
notáře, který spravuje pozůstalost a aby se s pohledávkou přihlásil do dědického řízení. 
Dědic bytu č. 54 dluh uhradil a byt následně prodal. 

- Vyčištění vodorovné domovní kanalizace a instalace inspekčních otvorů – na základě 
stížností některých jednotek o špatném odtoku kanalizace byla provedena DOMUSem 
kontrola vodorovného potrubí se zjištěním, že potrubí není osazeno inspekčními otvory. 
Tento stav byl výborem vyhodnocen jako havarijní a DOMUS byl pověřen k urychlené 
instalaci inspekčních otvorů a vyčištění vodorovného potrubí. 

- Tlakový ventil přívodu pitné vody – po stížnostech majitelů jednotek na kolísající tlak vody 
byla zjištěna závada na tlakovém ventilu. Ten byl DOMUSem vyměněn. 

- Kontrola faktur k proplacení – výbor, především paní Zubková se aktivně podílí na kontrole a 
schválení dodavatelských faktur k proplacení. Sporné částky výbor řešil s DOMUSem, vše 
bylo vždy vysvětleno a výborem akceptováno. 
 

V roce 2017 se výbor zaměřil především na dokončení výměny vodoměrů a kalorimetrů a na opravu 
dveří odpadové místnosti. Standardně probíhá kontrola dokladů a faktur. Výbor také pověřil DOMUS 
rozesláním pozvánek na výroční schůzi SVJ a přípravou této schůze. 
Výbor bude společně s DOMSem připravovat novou správu kotelny včetně nové, nižší ceny plynu. 
Výbor jedná s poskytovatelem veřejných komunikačních služeb UPC, který by chtěl zavést optický 
kabel do domu a poskytovat pro zájemce služby internetu, TV a další. V navržené smlouvě o 



připojení UPC k domu bylo nalezeno právní riziko, které výbor společnosti UPC prezentoval jako 
neúměrné a nyní se čeká na vyjádření UPC. 
Výbor konstatuje, že spolupráce s DOMUSem probíhá standardně, bez vážných problémů. 
 
 


