
 Zápis z jednání Výboru SVTC7 
konaného dne 11. 1. 2018 od 18.00 do 20.00 hod v kanceláři BD 

 
Přítomní  
za představenstvo BDTC7: Sokolovská, Žabka, Kalaš, Čížková 
Za kontrolní komisi BDTC7:  Šorm 
 
BDTC7 

1. Potvrzena faktura za notářský zápis ze členské schůze ze dne 14.12.2017 – Mgr. 
Viktor Semanik  

a. Fakturu potvrdili: V. Žabka, M. Čížková, V. Žabka 
2. Členská schůze 

a. Představenstvo BD se shodlo na jednotném postoji v jednotlivých bodech 
členské schůze a kdo je za představenstvo BD představí. 

b. Jako předsedající členské schůze bude představenstvem nominován V. 
Žabka.   

c. Dále byla řešena nominace do obsazení zbylých rolí na členské schůzi, tak 
aby mohla členská schůze proběhnout. 

3. Byla řešena smlouva a podmínky poskytnutí zápůjčky pro SVTC7 na provoz domu 
pro období 01/2018 a 02/2018, kdy kvůli neuskutečněnému shromáždění SVTC7 
nebyly schváleny druhy a výše poplatků pro vlastníky jednotek. Tyto podmínky budou 
předloženy ke schválení členské schůzi BDTC7. 

a. Výše zápůjčky by dle kvalifikovaného odhadu od VD měl být 1 041 051 Kč 
(včetně rezervy 15%). 

b. Návrh výše úrokové sazby byl po diskuzi dohodnut na 4 % p.a. 
c. Návrh lhůty pro navrácení zápůčky v bodě 2.2 byl po diskuzi dohodnut na 6 

měsíců. 
d. Návrh termínu pro splacení zápůjčky v bodě 2.3 byl po diskuzi určen na 31.1. 

2020. 
e. Návrh termínu bezhotovostního převodu prostředků na účet SVTC7 byl určen  

na 31.1.2018  
4. Pronájem bytu č. 25 ve vchodu Trávníčkova 1772/21. 

a. Byt je od 1.1.2018 volný 
b. Byly rozděleny úkoly k dokončení rekonstrukce bytu 
c. Byly domluveny následující kroky k hledání podnájemníka bytu: 

i. V. Kalaš, M. Čížková a V. Žabka, provedli průzkum trhu na největším 
realitním inzertním serveru v ČR – www.sreality.cz, pro učení běžné 
tržní ceny nájmu tohoto typu bytu ve zrekonstruovaném stavu v lokalitě 
Praha 13, Stodůlky. Na základě průzkumu bylo určeno, že se běžná 
tržní cena nájmu pohybuje mezi 11 000 - 13 000 Kč.  

ii. Bylo domluveno, že představenstvo BD zkusí tento byt pronajmout za 
13 000 Kč. 

iii. Bylo dohodnuto, že nabídka pronájmu bude vyvěšena v domě a 
rozeslána emailem členům BD. 

 
Zapsal: V. Žabka 
Ověřili: M. Sokolovská, M. Čížková, V. Kalaš 
 


